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606. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО - ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Се прогласува Законот за берзи на земјоделско-
-прехранбени производи, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 13 мај 1992 година. 

Број 08-2121/1 
13 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и 

постапката за основање на берзи на земјоделско-пре-
хранбени производи во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: берза). 

Член 2 
Берзата може да се основа заради: 
- трајно, редовно и организирано поврзување и 

концентрација на понудата и побарувачката на земјо-
делско-прехранбени производи; 

- ефикасно вршење на трговските трансакции со 
земјоделско-прехранбени производи; 

- унифициран^ на правилата на однесување во 
берзанскиот промет; 

- уредување на единствен систем на стандардиза-
ција на земјоделско-прехранбените производи и 

- формирање на пазарна цена и стабилизација на 
пазарот на земјоделско-прехранбените производи. 

Член 3 
Берзата претставува институционализирано и тех-

нички оформено место каде што доброволно, во опре-
делено време, се состануваат непосредно или преку 
берзански агенти, купувачите и продавачите на земјо-

делско-прехранбени производи кои според посебни 
берзански узанси, склучуваат берзански работи за кои 
берзата е регистрирана. 

Член 4 
Берза можат да основаат правни и физички лица. 
Берзата се основа како јавно претпријатие. 
Во правниот промет берзата истапува од свое име 

и за своја сметка, како и од името и за сметка на своите 
членови. 

Член 5 
Членови на берзата можат да бидат индивидуал-

ните земјоделски производители, земјоделските за-
други и други домашни и странски правни и физички 
лица кои вршат дејност на производство, преработка и 
промет на земјоделско-прехранбени производи, како и 
други субјекти кои овие производи ги користат во пого-
леми количества. 

Членовите на берзата можат да бидат постојани 
или повремени, под услови утврдени со статутот на 
берзата. 

Член 6 
Дејноста на берзата е: 
- поврзување на членовите на берзата на берзан-

ските состаноци, заради склучување на берзански ра-
боти; 

- обезбедување контрола берзанските работи да се 
склучуваат во согласност со берзанските узанси; 

- дневно и неделно објавување на цените на произ-
водите што се предмет на берзанските работи, како и 
на податоците за нивното количество, роковите на 
испорака и нивниот квалитет и асортиман; 

- испитување на пазарот (маркетинг), давање ин-
формации за состојбата на понудата и побарувачката 
на производите и анализирање на движењето на постиг-
натите цени на берзата во определен период; 

- комерцијални услуги на остварување на функци-
јата на прометот на производи и услуги; 

- услугите на пазарите на големо и 
- вршење на други работи вообичаени за продукт-

ните берзи. 

Член 7 
Под берзански работи во смисла на овој закон се 

подразбира склучување на договорите за продажба 
меѓу членовите на берзата, согласно со берзанските 
узанси. 

Берзанските работи можат да бидат внатрешни и 
надворешни. 

Внатрешни берзански работи се договорите што се 
склучуваат на бсрзанските состаноци, а надворешни 
берзански работи се договорите што се склучуваат над-
вор од берзата. 

Берзанските работи од ставовите 2 и 3 на овој член 
се склучуваат во согласност со берзанскитс узанси и 
правилата за работа на берзата. 
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Член 8 
Берзански узанси во смисла на овој закон претста-

вуваат збир на правила и обичаи на однесување на чле-
новите на берзата, систематизирани и кодифицирани од 
органот на управувањето на берзата. 

Со берзанските узанси се определува начинот на 
склучување на берзанските работи (општи узанси) и 
начинот на утврдување на стандардите за видот и ква-
литетот на производите што се предмет на берзанското 
работење (посебни узанси). , 

При утврдуваното на стандардите од став 2 на овој 
член, се користат меѓународните стандарди. 

Член 9 
Берзата може да ги врши регистрираните дејности 

ако во рок од 60 дена од денот на уписот во судскиот 
регистер ги донесе берзанските узанси. 

Член 10 

Берзата врши услуги во прометот со земјоделско-
“прехранбените производи само за своите членови, ако 
за одделни услуги со статутот на берзата не е опреде-
лено поинаку. 

Членовите на берзата на услугите од став 1 на овој 
член плаќаат надоместок на начин утврден со статутот 
на берзата. 

Член 11 

За определени производи со специфични својства 
кои не можат да се продаваат според пропишаните 
стандарди, берзата може да организира продажба и по 
пат на јавно наддавање на посебно организирани и уре-
дени места според пазарен ред што го утврдува (аукци-
ј а продажба). 

Организацијата на продажбата на аукциски начини ( 
се уредува со статутот на берзата. , 

Член 12 

Членовите на берзата можат берзанските работи 
да ги склучуваат непосредно или преку берзански 
агенти. 

Берзанските агенти можат да застапуваат само 
една договорна страна. 

Членовите, односно берзанските агенти се должни 
берзанските работи да ги склучуваат согласно со зако-
ните и другите прописи, берзанските узанси и со наче-
лото на чесност и совесност. 

Берзанските агенти не можат да шпекулираат за 
своја сметка. I. 

Членовите, односно берзанските агенти се должни 
за секоја берзанска работа да издаваат и потпишуваат 
заклучница, како и да водат берзански дневник, под 
контрола на надлежниот орган на берзата. 

Берзанските агенти можат да бидат службеници на 
берзата или повремено ангажирани лица. 

Берзанските агенти кои повремено се ангажираат, 
добиваат провизија за секоја извршена работа. 

Член 13 
'Членовите на берзата можат да ги овластат бер-

занските агенти да ги вршат следниве берзански ра-
боти: 

- склучување договори за продажба на произво-
дите на определено или неопределено време од името и 
за сметка на определен член на берзата (застапнички 
услуги); ( 

- повремено склучување договори за продажба на 
производи од името и за сметка на определен член на 
берзата (агенциски услуги) и 

- континуирано поврзување на членот на берзата 
со трети лица (посреднички услуги). 

Член 14 
Берзанските работи со оглед на рокот во кој треба 

да бидат извршени можат да бидат промптни и термин-
ски. 

Под промптни берзански работи се смета склучу-
вање на договори кои ги обврзуваат договорачите сво-
ите обврски да ги извршат на денот на склучувањето на 
договорот или набрзо па тој ден. 

Под термински берзански работи се смета склучу-
вање на договори чие извршување е врзано за опреде-
лен рок. 

Не е дозволено склучување на термински берзан-
ски работи кои ја обврзуваат едната договорна страна 
да и исплати на другата договорна страна разлика меѓу 
цената во моментот на склучувањето на договорот и 
цената во моментот на рокот на извршување на догово-
рот (диференцијски работи). 

Член 15 
На берзата, зависно од обемот на понудата и поба-

рувачката на производите што се предмет на берзанско 
работење се формира нивна берзанска цена. 

Член 16 
- Со статутот на берзата се уредува особено: 
- дејност на берзата; 
- внатрешна организација и работењето на бер-

зата; 
- составот, начинот, изборот, отповикувањето и 

надлежноста на органите на берзата; 
- условите за зачленување во берзата; 
- правата и должностите на членовите на берзата; 
- начинот на вршењето на надзорот над склучува-

њето на берзанските работи; 
- овластувањата на берзанските агенти; 
- начинот на решавањето на споровите во врска со 

берзанското работење и 
- други прашања значајни за работењето на бер-

зата. 
Член 17 

Со правилата за работа на берзата се определуваат 
берзанските производи, нивното најмало количество, 
начинот И условите за вршење на работите на берзата, 
начинот на утврдување и пресметување на надоместо-
кот (провизијата), начинот на водењето на евиденци-
јата за склучените берзански работи, начинот на фор-
мирање и објавување на берзанските цени и други пра-
шања од работата на берзата. 

Член 18 
Споровите што произлегуваат од склучените бер-

зански работи меѓу членовите на берзата, ги решава 
берзанската арбитража. 

Одлуките на берзанската арбитража имаат сила на 
извршен наслов. 

Организацијата и работењето на берзанската ар-
битража ги утврдува управниот одбор на берзата. 

Член 19 
Владата на Република Македонија дава согласност 

на статутот, финансискиот план и годишната пре-
сметка на берзата. 

Член 20 4 

Надзор над примената на овој закон врши Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 
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Член 21 
Со парична казна од 800.000 до 2.000.000 денари ќе-

се казни за стопански престап берзата ако: 
1) во правниот промет не истапува согласно со 

член 4 став 3 на овој закон; 
2) во берзата зачленува лица спротивно на член 5 

на овој закон; 
3) дневно и неделно не ја објавува берзанската 

цена (член 6 став 1 алинеја 3); 
4) врши берзански услуги спротивно на член 10 

став 1 на овој закон; 
5) берзан“ските агенти ги вршат берзанските ра-

боти спротивно на член 12 ставови 2,3,4 и 5 на овој 
закон и 

6) склучува диференцијски работи (член 14 став 4). 
За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 

стопански престап и одговорното лице на берзата со 
парична казна од 50.000 до 100.000 денари. 

Член 22 
За сторените стопански престапи од член 21 став 1 

точки 1 и 2 на овој закон, покрај паричната казна, на 
берзата и одговорното лице може да им се изрече и 
заштитна мерка забрана на вршење на дејноста за 
време од три до пет години. 

, Член 23 
Со парична казна од 50 000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок берзанскиот агент ако: 
1) застапува повеќе договорни страни (член 12 став 

2); 
2) склучува договори спротивно на член 12 став 3 

на овој закон и 
3) при работењето шпекулира за своја сметка 

(член 12 став 4). 
За дејствијата од став 1 на овој член на берзан-

скиот агент му се изрекува и заштитна мерка - забрана 
за вршење на берзански работи за време од три месеци 
до една година. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

607. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 1 и 2 од 
Законот за помил увано („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/77), Претседателот на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издржу-

вано на изречената казна затвор осудените лица: 
, 1. Бајрамоски Гафур Јусуф од с. Стрелци, 

2. Халили Азис Рафи од Тетово. 
II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица: 

1. Јашари Шемшија Саадст од с. Трубарево, во 
траење од 2 месеци и 7 дена, 

2. Јованов Сандо Јован од с. Добрејци, во траење 
од 3 месеци, 

3. Јуруковски Ѓорѓи Благој од Битола, во траење 
од 3 месеци, 

4. Попванчсв Михајло Панајот од Скопје, во тра-
ење од 6 месеци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 2 години на осуденото лице: 
1. Димитровски Ѓоше Милан од Делчево, во тра-

ење од 4 месеци. 
IV 

Делумно се ослободи од натамошно издржување 
на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Трајановски Трајан Панче од Пробиштип, во 
траење од 6 месеци. 

V 

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

Бр. 08-701 Претседател 
20 мај 1992 година на Република Македонија, 

С к о п ј е Киро Глигоров, с.р. 

608. 
Врз основа на член 4 од Законот за берзите на 

земјоделско-прехранбени производи („Службен весник ^ 
на Република Македонија“ број 32/92), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО - БЕРЗА“ 

Член 1 
Собранието на Република Македонија, заради ор-

ганизирано поврзувано на понудата и побарувачката на 
земјоделско-прехранбените производи ца територијата 
на Република Македонија, основа Јавно претпријатие 
за берзанско работење „Агро-Берза" (во натамошниот 
текст: Берза). 

Член 2 
в Берзата работи под фирма: „Јавно претпријатие за 

берзанско работење „Агро - Берза“, со П.О. - Скопје. 
Скратената ознака на фирмата гласи: ЈП „Агро -

Берза“ П.О. - Скопје. 
Седиштето на Берзата с во Скопје. 

Член 3 
Берзата ќе ги врши следниве дејности: 
1) ги поврзува постојаните и повремените членови 

на берзата преку организирање на берзански соста-
ноци, заради склучување договори за продажба на про-
изводи (внатрешни берзански работи); 

2) организира продажба на производи надвор од 
Берзата (надворешни берзански работи), 

3) донесува берзански узанси; 
4) за нетипизирани и неунифицирани производи 

организира продажба по пат на јавно наддавање на по-
себно уредени места според пазарен ред што таа го 
утврдува (продажба на аукциски начин), 

5) врши испитување на пазарот (маркетинг), дава 
информации за состојбата на понудата и побарувачката 
на производите и го анализира движењето на постигна-
тите цени на берзата во определен период (110302); 

6) ги објавува дневно и неделно цените на произво-
дите што биле предмет на берзанската продажба, како 
и податоците за нивното количество, роковите и испо-
раката и за нивниот квалитет и асортиман, 

7) врши контрола на квалитетот и квантитетот на 
производите согласно со берзанските узанси (110901); 

8) врши складирано на производите (110301); 
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9) организира и координира превоз, отпремување 
и допремување на производи (060502); 

10) организира домашни и меѓународни саемц и 
изложби на производи (110902); 

11) комерцијални услуги на остваруваа на функ-
цијата на прометот на производи и услуги (110303); 

12) услуги на пазарите на големо (110304); 
13) неспомнати услуги во областа на прометот 

(110309); 
14) истражувачко развојни услуги во стопанските 

дејности (110611); 
, 15) економски, организациски и технолошки 

услуги (110620) и 
16) врши и други работи вообичаени за продукт-

ните берзи, определени со статутот на берзата. 
За промена на дејноста на Берзата согласност дава 

Собранието на Република Македонија. 

Член 4 
Во правниот промет со трети лица Берзата иста-

пува од свое име и за своја сметка, а за обврските 
преземени во тој промет одговара со својот имот 
(П.о,). 

Во правниот промет со трети лица Берзата иста-
пува и од името и за сметка на членовите на Берзата, а 
за обврските преземени во тој промет одговараат чле-
новите на Берзата во висина на основачкиот влог, до-
колку со статутот не е поинаку уредено. 

Член 5 
Органи на Берзата се: Собранието, Управниот од-

бор и директорот. 
Член 6 

Собранието на Берзата брои пет члена, од кои три 
члена именува Владата, а двајца члена Постојаните чле-
нови на Берзата. 

Член 7 
Управниот одбор на Берзата се состои од три 

члена. 
Претседател на Управниот одбор на Берзата се 

избира од редот на неговите членови. 
Претседателот на членовите на Управниот одбор 

функцијата ја вршат професионално. 
Член 8 

Директорот на Берзата го именува и разрешува 
Владата на Република Македонија, а по својата функ-
ција е член на Управниот одбор. 

Член 9 
Надлежностите, организацијата и работата на ор-

ганите на Берзата се уредуваат со статутот на Берзата. 
Член 10 

Средствата за основање и за почетокот со работа 
на Берзата се обезбедуваат во Буџетот на Република 
Македонија во износ од 124.000.000 денари. 

Средствата од став 1 на овој член се во државна 
сопственост. 

Член 11 
Берзата може, по основ на вложување на средства 

од домашни и странски лица, да се трансформира во 
една од формите на претпријатијата во мешовита соп-
ственост, да изврши статусни промени, како и да се 
поврзе со капиталот во сложени форми на организи-
рање, согласно со закон. 

На промените од став 1 на овој член согласност 
дава Собранието на Република Македонија. 

Член 12 
Донесуваното на статутот и правилата за работа 

на Берзата, именувањето, односно изборот на члено-

вите на Собранието и Управниот одбор, како и имену-
вано на директор на Берзата, ќе се изврши во р^ . ЧУ I 
три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Вршител на должноста директор именува Владата 
на Република Македонија. 

Вршителот на должноста директор ќе ги врши 
подготовките за запишувано на Берзата во супскиот 
регистар, конституирање на Собранието на Берзата и 
други активности потребни за почеток со раоота на 
Берзата. 

Член 13 
Работите околу основањето и почетокот со работа 

на Берзата ќе ги координира Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2122/1 

13 мај 1992 година 
Скоп је 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

609. 

Врз основа на член 66 став' 2 и член 71 од Законот 
за здравствена заштита („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 38/91), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАП-
КИТЕ И ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките и основиците за пресме-

тување и плаќање на придонесите за здравствено осигу-
рување во Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 59/91), во членот 8 се додава нов став 
2 кој гласи: 

„Ако осигуреникот земјоделец со придонесот од 
катастарскиот приход не обезбедува придонес за здрав-
ствено оспорувано најмалку во висина на придонесот 
што осигуреникот - работникот го обезбедува од виси-
ната на најниската цена на работната сила утврдена со 
колективен договор, плаќа и придонес за здравствено 
осигурување по член на семејство во висина од 2,8% од 
бруто износот на најниската цена на трудот, но вкупно 
не повеќе од 8,6% од бруто износот на најниската цена 
на трудот, за сите членови на семејството“. 

Член 2 

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 

„Член 8-а 
За осигурениците кои навреме не се пријавиле за 

здравствено осигурување или навреме не го платиле 
придонесот, како основица за пресметување и плаќање 
на придонесот се зема личниот доход, односно основи-
цата на осигурување палено! на плаќањето на придоне-
сот “ 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2106/1 

15 мај 1992 година Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

610. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вана на развојот на земјоделството („Службен весник 
на Република Македонија“ број 24/92), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7. V. 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО ВО 

1992 ГОДИНА 

1. За произведено и предадено млеко во млекар-
ница, произведено и преработено млеко од страна на 
претпријатијата и другите правни лица од подрачјето на 
Република Македонија во текот на 1992 година, се ис-
платува премија во висина од 20% од откупната цена на 
еден литар, базирано на откупната цена на кравјо 
млеко. 

2. Премијата од точка 1 се исплатува за кравјо, 
овчо и козјо млеко кос одговара на условите пропи-
шани во член 11, 12 и 13 од Правилникот за квалитетот 
на млекото, производите од млеко, сирилата и чистите 
култури. . 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1.1.1992 година. 

Број 23-1405/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

611. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вано на развојот на земјоделството („Службен весник 
на Република Македонија“ број 24/92), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7. 
V. 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ ВО 

1992 ГОДИНА 

1. За откупените количини на шеќерна репа од 
родот во 1992 година произведена во Република Маке-
донија се исплатува премија во висина од 15% од откуп-
ната цена на истата. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се испла-
тува под услов, шеќерната-репа да е откупена по зголе-
мена откупна цена за износот на премијата. 

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

Број 23-1481/1 
7 мај 1992 година 

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

612. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството^, Службен весник на 
Република Македонка“ број 24/92), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ ВО 1992 

ГОДИНА 

1. За откупените количини на пченица од родот во 
1992 година произведени во Република Македонија се 
исплатува премија во висина од 20% од откупната цена 
на истата. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се испла-
тува под усло,в пченицата да е откупена по зголемена 
откупна цена за износот на премијата. 

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

Број 23-1482/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

с к 0 п ј с д-р Никола Кљусев, с.р. 

613. -
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вано на развојов на земјоделството („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/92), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД И МАСЛОДАЈНА 

РЕПА ОД РОДОТ ВО 1992 ГОДИНА 

1. За откупените количини на сончоглед и масло-
дајна репа (во натамошниот текст: маслодајни расте-
нија) од родот во 1992 година произведени во Република 
Македонија се исплатува премија во висина од 15% од 
откупната цена на истите. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука сс испла-
тува под услов маслодајните растенија да се откупени 
по зголемена откупна цена за износот на премијата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
в а в т е во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 23-1483/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

614. 
Врз основа на член 134 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на РМ“ бр. 8/92) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/91), Владата на Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ГРАДБА, ОТКУП И 

РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ -
Член 1 . 

Владата на Република Македонија ги презема пра-
вата и обврските настаните помеѓу ВТД на Командата 
на третата воена област и градежните претпријатија 
„Бетон“, „Пелагонија“ и „Гранит“ за изградба на 189 
станови во населба Аеродром во Скопје, од кои 157 во 
„Блок III" и 32 стана во „Блок IV". 

Владата на Република Македонија ја продолжува 
“ постапката за откуп на 36 стана во населбата „Областа“ 

во Битола и 6 стана на ул. „Велко Влаховиќ" во Дебар. 
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Член 2 
Становите кои се во тек на изградба од член 1, став 

1 на оваа одлука се распределуваат на: 
- Владата на Република Македониј а - 40 стана 
- Министерството за одбрана - 64 стана 
- Министерството за внатрешни работи (Објект „Б-3" 
што го гради ГП „Бетон“ - 85 стана 

Становите кои се за откуп од член 1 став 2 на оваа 
одлука се распределуваат во: 
Битола 
- на Министерството за одбрана 26 стана 
- на Министерството за внатрешни работи 10 стана 
Дебар 
- на Министерството за одбрана 4 стана 
- на Министерството за внатрешни работи - 2 стана 

Член 3 
Инвестициите за понатамошна изградба и откуп на 

становите ќе се обезбедат од средствата наменети за 
станбена изградба на Владата на Република Македо-
нија, Министерството за внатрешни работи и Мини-
стерството за одбрана. 

Член 4 
Владата на Република Македонија, Министер-

ството за одбрана и Министерството за внатрешни ра-
боти ќе склучат договори за продолжување за изград-
бата на становите со ГП „Бетон“, „Пелагонија" и „Гра-
нит“, согласно извршената распределба во член 2 од 
Одлуката. 

Министерството за одбрана и Министерството за 
внатрешни работи ќе склучат договор со продавачот на 
станови во Битола и Дебар. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, 

Бр. 23-1182/1 
28 април 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев,с.р. 

615. 
Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Максдо-
нија, на седницата одржана на 7. 5. 1992 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 15/91 и 27/91), членот 4 се менува и гласи: 

„Одредбите на овој деловник, соодветно се приме-
нуваат и при работата на Владата во случај на постоење 
на воена или вонредна состојба, ако со овој деловник 
или со друг општ акт не е поинаку определено“. 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Претседателот на Владата: 
- свикува седници на Владата и на нив претседава; 
- ги потпишува прописите и другите акти што ги 

донесува Владата и се грижи за нивно спроведување; 
- обезбедува колективна работа и го насочува деј-

ствувањето на Владата во целина и на нејзините чле-
нови; 

- остварува соработка на Владата со другите ор-
гани на Републиката по прашања од заеднички интерес; 

- презема мерки за спроведување на заклучоците 
на Владата; 

- се грижи за извршување на Програмата и плано-
вите за работа на Владата; 

- одлучува за одржување на состаноци, советувања 
во врска со разгледување на прашања во надлежност на 
Владата; 

- го известува Претседателот на Републиката и 
претседателот на Собранието на Република Македо-
нија за прашањата од остварувањето на политиката за 
извршувањето на законите и другите прописи на Собра-
нието; 

- врши и други работи во согласност со Уставот, 
Законот и со овој деловник“. 

Член 3 
По член 8, се додава нов член 8-а кој гласи: 
„Членрт на Владата, кој од оправдани причини е 

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

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

Член 4 
Во член 9, став 1 по зборовите „во согласност со“ 

се додаваат зборовите: „овластувањата, насоките и ста-
вовите“. 

Член 5, 
По член 11 се додава нов член Н-а кој гласи; 
„Членот на Владата, во согласност со Законот е 

должен да ја чува државната, службената, воената и 
деловната тајна (тајна). 

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

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

Член 6 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Претседателот, потпретседателите и членовите 

на Владата уживаат Имунитет од денот на изборот до 
денот на разрешувањето од должноста член на Вла-
дата. 

За нивниот имунитет одлучува Владата“. 
Член 7 

По член 15 се додаваат три нови членови 15-а, 15-6 
и 15-в кои гласат: 

Член 15-а ј 
Владата именува секретар. 
Секретарот на Владата му помага на претседате-

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

„Член 15-6 
Секретарот има заменик што го именува Владата. 
Заменикот на секретарот на Владата му помага во 

вршеното на работите на секретарот на Владата и го 
заменува во случај на негова отсутност или спречено-
ст“. 

„Член 15-в 
За својата работа и за работите на Стручната 

служба на Владата, секретарот и заменикот и одгова-
раат на Владата44. 
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Член 8 
Во член 17, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Секретарот на Владата може да биде избиран 

како член во работните тела на Владата“, а став 3 кој 
станува став 4 се менува и гласи: 

„Секретарот донесува стручни упатства и други 
акти со кои ги уредува начинот на работата на струч-
ната служба на Владата и одлучува во согласност со 
закон, за правата, должностите и одговорностите на 
работниците во вршењето на службата“. 

Член 9 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување организирано учество на за-

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

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

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

Член 10 
По членот 21, се додаваат три нови членови 21-а, 

21-б и 21-в кои гласат: 
„Член 21-а 

Правниот совет особено: разгледува прашан а во 
врска со остварувањето на начелото на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок; 
разгледува прашања од изградувањето на правниот си-
стем и републичкото законодавство; правната заштита 
на сопственоста; управувањето и учеството во одлучу-
вањето врз основа на сопственоста и на трудот и слич-
но“. 

„Член ,21-6 
Економскиот совет особено: разгледува прашања 

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

„Член 21-в 
Стручните совети од член 21-а и 21-б од овој делов-

ник имаат претседавач - координатор и шест членови. 
Членовите на правниот и економскиот совет се 

избираат од редот на научните и стручните работници“. 

Член 11 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Владата ги има следните комисии: 
1. Комисија за прашања од областа на одбраната, 

безбедноста и меѓународните односи. 
2. Комисија за прашања на стопанскиот систем, 

планирањето и отитествено-економскиот развој. 
3. Комисија за прашања на тековната - економска 

и социјална политика. 
4. Комисија за политичкиот систем. 
5. Комисија за прашања од областа од општестве-

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

шања“. 

Член 12 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Комисијата за прашања од областа на одбраната, 

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

Член 13 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Комисијата за прашања на стопанскиот систем, 

планирањето и општествено-економскиот развој ги 
разгледува прашањата што се однесуваат на развојната 
политика и мерките за нејзина реализација; поттикну-
вањето на економскиот напредок и за порамномерниот 
просторен и регионален развој, како и за побрз развој 
на стопанско-недоволно развиените подрачја; научниот 
и технолошкиот развој; утврдување на материјалните, 
енергетските и другите биланси; уредувањето на си-
стемските прашања во областа на стопанскиот систем, 
финансиите, даночната политика, економските односи 
со странство, урбанизмот, банкарството, кредитно мо-
нетарната, девизната и царинската политика, кредит-
ните односи со странство, пазарот и цените, јавната 
потрошувачка, техничката култура и слично, и и дава 
мислења и предлози на Владата за решавање на праша-
њата од нејзината надлежност“. 

Член 14 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Комисијата за прашања на тековната - економска 

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

Член 15 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Комисијата за политички систем ги разгледува 

прашањата на функционирањето на парламентарната 
демократија и владеењето на правото; изградувањето 
на правниот систем и републичкото законодавство; раз-
гледува прашања од областа на внатрешните работи, 
одбраната, правосудството и правосудниот систем; пра-
шања од информативниот систем; организацијата, 
функционирањето на државните органи, како и други 
прашања од овие области и и дава мислења и предлози 
на Владата за решавање на прашањата од нејзина над-
лежност“. 

Член 16 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Комисијата за прашања од областа на општестве-

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

Член 17 
Во членот 29, по зборовите: „управна постапка“, 

се додаваат зборовите: „именува директори, односно 
дава согласност за нивното именување во основните 
училишта“. 

Член 18 
Во член 30, став 1, точка 1, зборовите: „општона-

родната“ се бришат, а во точка 5, називот на Комиси-
јата се менува и гласи: „Комисија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал“. 

Член 19 
'Во член 33 по зборовите: „правосудните органи“, 

се додаваат зборовите: „остварување на правата и обвр-
ските што произлегуваат од користењето на стан“. -

Член 20 
Во членот 35 во ред 1, називот на Комисијата се 

заменува со нов назив кој гласи: „Комисија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал“. 

Член 21 
Во членот 36 по ставот 1 се додаваат два нови става 

кои гласат: 
„Претседателот и членовите на работното тело се 

избираат за период за коишто е избрана Владата. 
Претседателот и членовите на работното тело мо-

жат да бидат разрешени и пред истекот на времето за 
кое се избрани“. 

Ставот 2 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Претседателите на работните тела се именуваат 

од редот на членовите на Владата, а членовите на ра-
ботните тела се именуваат од редот на членовите на 
Владата и други функционери, а во работата на работ-
ните тела учествуваат и претставници на одделни ор-
гани, организации, јавни, културни и научни работ-
ници, без право на изјаснување, а кои претставници ги 
утврдува претседателот на работното тело“. 

Член 22 
По член 36 се додава нов член 36-а кој гласи: 
„Работното тело, на првата седница, од редот на 

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

Член 23 
Во членот 37, по став 1 се додава нов став кој 

гласи: 
„Седниците на работните тела на Владата се јав-

ни“. 
Ставовите 4 и 5 стануваат 5 и 6. 

Член 24 
По членот 37 се додава нов член 37-а кој гласи: 
„Работните тела соработуваат меѓусебно. 
Работните тела можат да одржуваат заеднички 

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

Заедничките седници на две или на повеќе работни 
тела ги свикуваат договорно претседателите на тие те-
ла“. 

Член 25 
По член 38 се додава нов член 38-а кој гласи: 

/ „Матерадалите за седниците на работните тела, во 
кои учествуваат и претставници од член 36 од овој де-
ловник, се доставуваат според прегледот (списокот) на 
претставниците, утврдени од претседателот на работ-
ното тело“. 

Член 26 
По член 39, се додава нов член 39-а кој гласи: 
„Дневниот ред на седницата на работното тело се 

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

Иницијатива за внесување на одделни прашања во 
предлогот на дневниот ред на ,седницата на работното 
тело можат да дадат и другите работни тела на Вла-
дата, Владата, републичките органи на управата и ор-
ганизациите, институциите, претпријатијата и општи-
ните“. 

Член 27 
По член 41, се додава нов член 41-а кој гласи: 
„Работното тело може да одржува седници и да 

разгледува прашања од својот делокруг ако на седни-
цата присуствува мнозинство од вкупниот број членови 
на телото. 

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

Член 28 
По член 42, се додаваат два нови члена 42-а и 42-б 

кои гласат: 

„Член 42-а 
По исклучок работното тело може да одлучи да 

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

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

„Член 42-б 
За проучување на одделни прашања од својот де-

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

Член 29 
Во член 44, став 1 во точка 1 зборовите „народна-

та“ се брише, а по точката 5, се додаваат 4 нови точки 
кои гласат: 

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

2. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на имотно-правните работи. 

3. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на девизните, надворешно-
трговските и царинските прекршоци и 

4. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на приредување игри на среќа и 
забавни игри на автомати“. 
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Член 30 
Во членот 45 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Претседателот на Комисијата се именува од ре-

дот на членовите на Владата или од раководните работ-
ници на стручната служба на Владата“. 

Член 31 
Во членот 48, ставот 2 се менува и гласи: 
„Предлозите на прописите и на другите општи' 

акти што ги донесува, односно утврдува Владата, пред-
лагачите ги поднесуваат до Владата во облик во кој се 
донесуваат. Предлогот на актот да ги содржи: причи-
ните поради кои се предлага донесување на прописот, 
основните начела врз кои треба да се засноваат основ-
ните односи што се уредуваат со Законот, начинот на 
кој се предлага нивното уредување, како и образложе-
ние во кое треба да се утврди уставниот односно закон-
скиот основ за неговото донесување, средствата по-
требни за неговото спроведување и изворите од кои ќе 
бидат обезбедени, како и други околности од значење 
за прашањата што се предлагаат да се уредат со пропи-
сот“. 

Член 32 
Во членот 49, ставот 1 по зборовите „актуелни 

прашања“, се додаваат зборовите „што се резултат на 
остварувањето на законите и другите прописи на Со-
бранието“. 

Член 33 
Во членот 50, став 1, алинеја 2 се менува и гласи: 
„Материјали кои обработуваат прашан,а од обла-

ста на казнената политика - до Министерството за пра-
восудство и управа“. 

Алинејата 5 да изостане. 

Член 34 
Во членот 63, став 3, зборот „дава“ се заменува со 

зборовите „може да даде“. 

Член 35 
Во членот 64, став 2, зборовите „во подробности“ 

се заменуваат со зборовите „по нивната содржина“. 

Член 36 
Во член 65, став 2, на крајот се додаваат зборо-

вите: „без право да одлучува“. 

Член 37 
Во член 67, ставот 1 се менува и гласи: 

1 „Заклучоците на Владата ги извршуваат министер-
ствата, другите органи на управата и управните органи-
зации“. 

Член 38 
Членот 68 се менува и гласи: 
„Одлуките, односно заклучоците на Владата ги 

формулира претседателот на Владата“. 

Член 39 
Поглавјето „постапка за поднесувано оставка и за 

поставување прашања на доверба“ и членовите 71, 72, 
73, 74 се бришат. 

Член 40 
Во член 82, став 4, на крајот зборовите „со мнозин-

ство гласови на сите членови на Владата“, се бришат. 

Член 41 
Членот 83 се менува и гласи: 
„Владата го известува Собранието за сите пра-

ш а ш од нејзина надлежност . 

Владата дава појаснувања на поставените прашања 
на пратениците на Собранието и на искажаните ми-
слења во расправата по материјалите и актите што се 
разгледуваат на седниците на Собранието и на работ-
ните тела“. 

Член 42 
По член 83 се додава нов член 83-а, кој гласи: 
„Владата на барање на Собранието во, рамките на 

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

Член 43 
Член 94 се менува и гласи: 
„Владата е должна по барање од Претседателот на 

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

Член 44 
Членот 95 се менува и гласи: 
„Владата по своја иницијатива го известува Прет-

седателот на Републиката за прашањата од својата над-
лежност“. 

Член 45 
Поглавјето 11 се менува и гласи: „Соработка на. 

Владата со органите на единиците на локалната самоу-
права“, а во член 111 зборовите: „соработката на Вла-
дата со органите на општините односно Градската заед-
ница“ се заменуваат со зборовите: „соработката на 
Владата со органите на единиците на локалната самоу-
права (општината), со посебната единица на локалната 
самоуправа (градот Скопје)". 

\ Член 46 
Во член 112 зборовите: „органите на општината и 

Градската заедница“ се заменуваат со зборовите: „орга-
ните на единиците на локалната самоуправа и посеб-
ната единица на локалната самоуправа“. 

Член 47 
Членот 115 се менува и гласи: 
„Владата остварува соработка со Уставниот суд на 

Република Македонија“. 

Член 48 
Во член 116, ставот 3 се брише 

Член 49 
Членовите 3', 16, 90, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108 и 117 се бришат . 

Член 50 
Во текстот на одредбите од Деловникот се доста-

ваат зборовите: „социјалистичка“, „заедници“, „Прет-
седателство на Собранието“, „Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ“,„Уставот на СФРЈ“, „Декларацијата 
за сувереност на СРМ“, „односно нивните територи-
јални единици“, „општествената самозаштита“, и „Со-
јузен извршен совет“. 

Член 51 
Овој деловник влегува во сила^со денот на објаву-

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

Бр. 23-1481/2 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 
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616. 
Врз основа на член 59 точка 3 и член 76 од Законот 

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

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ШТО ПАЃААТ НА ТО-
ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за утврдувана на обемот на 

здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата 
на Фондот за здравствено осигурувани („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 3/92 и 12/92), во 
член 2 зборовите „без сопствено учество“ се бришат. 

Член 2 
По член 3 се додава нов член З-а кој гласи: 

„Член З-а 
При користењето на здравствена заштита, осигу-

рениците учествуваат со сопствени средства во висина 
од: 

- 20% од цената на здравствените услуги од член 3 
став 1 алинеја 1, 3, 4, 5 и 6, вклучувајќи ги и материјал-
ните трошоци во врска со тие услуги, освен за ампулар-
ната терапија; 

- 10% од цената на здравствените услуги за бол-
ничко лекување од член 3 став 1 алинеја 2, вклучувајќи 
ги и материјалните трошоци во врска со тие услуги, 
освен за ампуларната терапија; и 

- 20% од цената на лековите на рецепт од член 3 
став 1 алинеја 6. 

Учеството од ставот 1 на овој член осигуреникот 
го плаќа во здравствената организација, односно во ап-
теката.44 

Член 3 
Во членот 5 став 1 бројот „20% се заменува со 

бројот „ 3 0 % . 
Во ставот 2 зборовите „Фондот за здравствено оси-

гдоувано" се заменуваат со зборовите „здравствената 
организација односно во аптеката44. 

Во ставот 3 зборовите „Фондот за здравствено оси-
гурувани44 се заменуваат со зборовите „здравствена ор 
ганизација". 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Од учеството утврдено во член '3-а и член 5 на 

овој правилник се ослободуваат: 
1) децата до 7 годишна возраст; 
2) жените во врска со бременоста, породувањето, 

мајчинството и планирањето на семејството, освен во 
случај'на прекин на бременост до трето дете; 

3) работниците во врска со лекување и рехабилита-
ција од повреда на работа и професионални болести; 

4) здравствените услуги во врска со лекуваното на 
малигни заболувања, прогресивни нервни и мускуларни 
заболувања, церебрална парализа, мултиплокс скле-
роза, цистични фибрози, хемофилија, епилепсија, за-
разни болести, ревматска грозница и Н С Ј З И Н И Т С компли-
кации, шеќерна болест, бубрежни заболувања што се 
третираат со хронична дијагноза, душевни болести, ал-
кохолизам и наркоманија, талассмија и на неа слични 
болести; 

5) дарителите на крв кои доброволно дарувалс крв 
повеќе од 10 пати; и 

6) лицата постари од 65 години живот, освен за 
лековите на рецепт кои паѓаат на товар на средствата 
на Фондот за здравствено осигурување за кои учеству-
ваат со 5% од цената на лекот. 

При ослободуваното од учеството при користе-
њето на здравствената услуга, односно на лековите во 
медицинската документација што се доставува до Фон-
дот за здравствено осигурување се наведува основот на 
ослободуваното од учеството од став 1 на овој член 
(својство, болеста или видот на исправата со која се 
докажува правото за ослободувано од учество)." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 10-2000/2 
20 мај 1992 година 

Скоп је Министер за здравство, 
проф. д-р Перко Колевски, с.р. 

617. 
Врз основа на член 59 точка 4 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91), Министерството за здравство до-
несува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на осигрувањето на 
правата и обврските од здравственото /сигурување 
(„Службен весник на РМ“, бр. 3/92 и : 1/Л) член 15 се 
менува и гласи: 

„Осигуреникот остварува право на медицинска ре-
хабилитација во амбулантски услови во здравствена ор-
ганизација која има организирана дејност медицинска 
рехабилитација, со упат од избраниот лекар, по пред-
лог на лекар специјалист од соодветна специјалност. 

Осигуреникот може да оствари право на медицин-
ска рехабилитација во болнички услови во медицин-
ските центри во републиката и во Заводот за медицин-
ска рехабилитација - Скопје со упат од избраниот ле-
кар, по предлог на лекар специјалист од соодветна спе-
цијалност и мислење и оценка на лекарската комисија 
формирана од Министерството за здравство44. 

Член 2 
Во член 16, ставот 2 се заменува со два нови става 

кои гласат: 
„Правото на специјализирана медицинска рехаби-

литација како продолжено лекување осигуреникот 
може да го оствари во рок од 3 месеци по завршувањето 
на болничкото лекување односно во рок од 6 месеци по 
прелсжан инфаркт на срцето. 

Правото на специјализирана медицинска рехаби-
литација како продолжено болничко лекување се 
остварува со решение на Фондот за здравствено осигу-
рување врз основа на отпусна листа за завршено бол-
ничко лекување и мислење од конзилиум на лекари од 
кои еден лекар - специјалист физијаТар на здравстве-
ната организација во која осигуреникот се наоѓал на 
болничко лекувано." 

Член 3 
По член 28 се додава нов член 28-а кој гласи: 

„Член 28-а 
Ако осигуреникот има потреба од употреба на хор-

мон за раст, хормонот може да го користи врз основа на 
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мислење на конзилиумот од лекари (медицински заклу-
чок) на Клиниката за детски болести и Клиниката за 
ендокринологија при Медицинскиот факултет во 
Скопје, и тоа кај деца до 14 години коскена старост. 

Трошоците за набавка, на хормонот од став 1 на 
овој член паѓаат на товар на средствата на Фондот за 
здравствено осигурување, а осигуреникот учествува во 
трошоците при набавката на хормонот за раст со 10% 
од цената на хормонот“. 

Член 4 
Овој.правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 10-2004/2 
20 мај 1992 година Министер за здравство, 

Скопје проф. д-р Перко Колевски, с.р. 

618. 
Врз основа на член 44 од Законот за здравствената 

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

ПРАВИЛНИ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАН-

СТВО 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на упату-

вано на осигурениците на лекување во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/92 
и 11/92), во член 23 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Осигуреникот учествува со 20% во вкупните тро-
шоци од став 2 на овој член“. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 10-2003/2 
20 мај 1992 година Министер за здравство, 

Скопје проф. д-р Перко Колевски, с.р. 

619. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/ 
86,7/88, 18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „НАЦЕ БУЃО-

НИ“ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УЦСО „Наце Буѓони" - Куманово, се именуваат: 

ТОМИСЛАВ МИТРОВСКИ, правник, вработен 
во Т.П. „Мнт-Комерц" - Куманово и 

ТРАЈЧЕ ПЕТРУШЕВСКИ, наставник во ОУ „Кр-
сте Мисирков“ - Куманово. 

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

Број 10-2032/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

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

620. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,ДИТУРИЈА" С. 

ЛИПКОВО - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Дитурија" с. Липково - Куманово, се именуваат: 

ШАБАН ВЕЈСЕЛИ, завршил Виша комерцијална 
школа, вработен во трговски дуќан и 

ФИКРЕТ АБДУЛАИ, наставник во ОУ „Лирија“ 
- Куманово. -

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

Број 10-2040/1 „ Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

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

621. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78,35/ 
85, 17/91 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на' Репу-
блика Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - РЕСЕН 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Центарот за социјална работа - Ресен, 
се именуваат: 

ВАСКА АНДРЕЕВА, архитект, раководител на 
ПЕ - Ресен на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија и 

НАУМЕ БОЖИНОВСКИ, економист, вработен 
во Деловната заедница за овоштарство ^Македонија -
плод“ - Ресен. 

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

Број 10-2034/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именуваната 
Никола Крстески, с.р. 
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622. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
85, 17/91 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/91), и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 
година, донесе ' 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 

КОЧАНИ 

I. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Центарот за социјална работа во Ко-
чани, се именуваат: 

ЈОВЕ ЕФРЕМОВ, електро-инженер, одборник во 
СО Кочани и 

ИРИНА ХАЏИЕВА, економист, одборник во СО 
Кочани. 

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

Број 10-2035/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

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

рите и именувањата на Собранието На Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈОАКИМ КРЧО-

СКИ“ С. ВОЛКОВО - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Јоаким 
Крчоски“ с. Волково - Скопје, се именуваат: 

МИЦЕ МИЦЕВСКИ, шеф на настава во ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ - Скопје и 

АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, директор на ОУ 
„Лазо Трповски“ - Скопје. 

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

Број 10-2068/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

623. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УСО „ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО“ СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на УСО „Јосип 
Броз Тито“ - Скопје, се избираат: 

д-р КИРИЛ КАМБЕРСКИ, предавач на Филозоф-
скиот факултет во Скопје и 

ЕЛИЦА КИТАНСКА, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Ј. X. Песталоци" - Скопје. 

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

Број 10-2065/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

624. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-

625. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „13 НОЕМВРИ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „13 Ноем-
ври“ - Скопје, се именуваат: 

КОЛЕ ЛУЛОВСКИ, пратеник на Собранието на 
Република Македонија и 

ЉУБИНКА ПОПОВСКА, раководител на правна 
служба во РО „Раде Кончар“ - Скопје. 

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

Број 10-2069/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

626. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржаната 7 мај 1992 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ „РА-

СПЕАНА МЛАДОСТ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на РО за згрижу-
вало, воспитание и образование на деца од предучи-
лишна возраст „Распеана младост“ - Скопје„ се изби-
раат? и 

АРГИРУЛА САНЕВА, индивидуален работово-
ден орган на РО за згрижувало, воспитание и образова-
ние на деца од предучилишна возраст „Пролет“ -
Скопје и 

МИРЈАНА ТОДОРОВА, стоматолог, вработена 
во Поликлиника „Пролет“ на Здравствениот дом 
Скопје. 

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

Број 10-2073/1 
7 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

627. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91),Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛАВКО ЛУ-
МБАРКОВСКИ" С. НОВАЦИ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Славко Лумбарковски" с. Новаци - Битола, се 
именуваат: 

ТЕРЕЗА ПАНДИЛОВА, одборник во Собрани-
ето на општина Битола и 

ВЛАДИМИР БОШЕВСКИ, советник во ПЕ - Би-
тола на Педагошкиот завод на Македонија. 

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

Број 10 - 2047/1 
7 мај 1992 година . Претседател 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЃОРЃИ С У Д -

РЕВ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Ѓорѓи Сугарев" - Битова, се именуваат: 

ВЕЦКО ДАМЈАНОВСКИ, одборник во Собрани-
ето на општина Битола и 

ТРАЖО СТОЈОВСКИ, одборник во Собранието 
на општина Битола. 

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

Број 10 - 2049/1 
7 мај 1992 година Претседател 

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

629. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за прсду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Рспублнка Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

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

ЛЕВСКИ“ - БИТОЛА 

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

ЉУПЧО ГРУЈОВСКИ, одборник во СО Битола и 
АЛЕКСАНДАР ДОЛЕВСКИ, одборник во СО 

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

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

Број 10 - 2054/1 
7 мај 1992 година Претседател 

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

628. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Рспублнка Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нуван.ата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 7 ма) 1992 година, донесе 

630. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за прсду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашалња на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „Д-Р ТРИФУН 

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

ЦОУ' „д-р Трифун Пановски“ -, Битола, се именуваат' 
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ЗОРИЦА БОШЕВСКА, одборник во СО Битола 633. 

ДОБРЕ РИСТЕВСКИ, одборник во СО Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10 - 2053/1 
7 мај 1992 година „ Претседател 

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

631. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ 

- БИТОЛА 

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

МЕТОДИЈА ГЕОРГИЕВСКИ, одборник во СО 
Битола и 

ДИМИТАР ИВАНОВСКИ, одборник во СО Би-
тола. 

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

Број 10 - 2052/1 
7 мај 1992 година ' Претседател 

С К О П Ј С
 н а Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

632. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ 
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТРАЈАН БЕЛЕВ“ С. 

ЦАПАРИ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Трајан Белев44 С. Цапари - Битола се именуваат: 
БОРИС ВЕЛЕВСКИ, одборник во Собранието на 

општина Битола и 
ЈОРДАН КИТАНОВСКИ, матичар во с. Цапари. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 10-2048/1 Претседател 
7 мај 1992 година . н а Комисијата за прашан,а на. 

С к о п ј е изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ44 број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија44 број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

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

ЦИН“ С. ИВАЊЕВЦИ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Ивањевци - Битола, се имену-
ваат: 

КИРО ЦЕКОВСКИ, одборник во СО Битола и 
ПЕЦО НОЧЕВСКИ, одборник во СО Битола, жи-

вее во с. Ивањевци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-2051/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашан,а на 

С к о п ј е изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

634. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ44 број 42/77, 3/87 и 48/88 и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја44 број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПАССШ „БИГЛА“ -

ДЕМИР ХИСАР 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вано индивидуален работоводен орган на ПАССШ „Би-
гла“ -Демир Хисар, се избираат: 

ЉУПЧО ЃОРЃИЕВСКИ, одборник во СО Демир 
Хисар, секретар на О П „Деликате“с44 - Демир Хисар и 

ЉУБЕ ЈАНКУЛОВСКИ, одборник во СО Демир 
Хисар, секретар на СО Демир Хисар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

- Број 10-2123/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

С к о п ј е изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

635. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

чено образование („Службен весник на СРМ44 број 16/ 
85 , 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/90 и „Службен 
весник на Република Македонија44 број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СУТУ „ВАНЧО ПИ-

ТОШЕВСКИ“ - ОХРИД 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

СУТУ „Ванчо Питошевски" - Охрид, се именуваат: 
ЦВЕТАН ЃУРОСКИ, одборник во СО Охрид, на-

ставник по математика во ОУ „Христо Узунов“ -
Охрид и 

ЛАЗАР СЕКУЛОСКИ, раководител на рестора-
нот во А.Д. „Охридтурист" - Охрид. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу1 

блика Македонија“. 

Број 10-2120 
7 мај 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

636. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

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

БАР“ С. ДРАГОБРАШТЕ - ВИНИЦА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Ц б У „Иво Лола Рибар“ с. Драгобраште - Виница, се 
именуваат: 

ГОРЃИ ПЕТРОВ, вработен во ПТТ - шалтер с. 
Драгобраште и ^ 

ЉУПЧО ИЛИЕВ, трговски работник во ГП 
„Илинден“ - Виница, прод. во с. Пекљани. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-2056/1 
7 мај 1992 година 

С к о п ј е 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од 30 април 1992 го-

дина и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија''. 

О.бр.14/1 Гувернер 
19 мај 1992 година на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за поттикнување 
на развојот на земјоделството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 24/92) е направена грешка 
поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВО-

ЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Во член 3 став 1 наместо зборовите: „на 40" треба 

да стојат зборовите: „до 40". 
Број 12-2130/1 Од Законодавно-правната 

19 мај 1992 година комисија на Собранието 
Скопје н а Република Македонија 

Во „Службен весник на Република Македонија'1 

број 31 од 18. V. 1992 година направена е грешка, па 
така во седмиот ред на Одлуката за пуштање во оптек 
на вредносни бонови на Народната банка на Македо-
нија во апоен од 10.000 единици, наместо бројот 32/92 
треба да стои бројот 31/92. 

Заменик на гувернерот 
на Народната банка на Република Македонија, 

м-р То^е Неновски, с.р, 

Огласен цел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за надомест на штета - регрес по 

тужбата на тужителот АЦО Македонија Скопје, против тужениот Ту-
тиќ Алија од с. Батинци, а сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Тутиќ Алија да се јави во овој суд во рок од 
10 дена по објавувањето на огласот, или, пак, во истиот рок со писмен 
поднесок да достави на судот точни податоци за неговото живеалиште. 
Доколку тужениот не се јави во наведениот рок, судот по службена 
должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси по предметниот спор, а застапник ќе го одреду Центарот 
за социјални работи од редот на адвокатите. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 493/92. (109) 

637. 
Врз основа на член 11, 15 и член 100 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 26/92), донесу-
вам 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ 

НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА И НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1. 
Во точка 5 од Одлуката се додава нов став - став 2 

од точка 5 кој гласи: 
„При пресметување на каматата за време покусо 

од месец дена се применува пропорционална метода“. 

Пред овој суд е заведен граѓански спор по тужбата на тужител-
ката Снежана Велеска од Скопје, ул. „Македонска преродба“ бр. 13 а, 
на работа во Фабриката „Тетекс" - Тетово, против тужениот Раденко 
Велески од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење и престојува-
лиште со предлог од тужителката да се повика преку привремен стара-
тел, односно да биде застапена со привремен старател. 

Се повикува тужениот Раденко Велески од Скопје со непозната 
адреса на живеење да се јави во рок од 30 дена, од денот на објавува-
њето на огласот во судот или во истиот рок да ја достави својата точна 
сегашна адреса на живеење или престојување. 

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе 
биде застапуван од привремен застапник - старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 1075/92. (110) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето 
Селими родена Исмани Небија, од с. Дебреше - Гостиварско, по пред-
лог на предлагачот Селими Сакип исто така ,од село Дебреше - Гости-
варско. 

Се повикува Селими родена Исмани Небије, родена на 6.V. 1940 
година во с. Дебреше - Гостиварско, од татко Ејуп и мајка Нсџиде, со 
последно место на живеење во село Дебреше - Гостиварско, да се јави “ 
во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Македонија'и на 
Огласната табла во судот. 

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за нејзиниот 
живот да му соопштат на овој суд. 
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По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се 
јави во судот ќе се утврди дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 123/91. (117) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето 
Ебиби Рамазане од с. Неготино, Гостиварско, по предлог на предлага-
чот Ебиби Ибраим од с. Неготино. 

Се повикува Ебиби Рамазане родена на 22.У1.1983 година, во 
Гостивар, од татко Ибрахим и мајка Хасије, со последно место на 
живеење во с. Неготино, Гостиварско, да се јави во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република 
Македонија"" и на огласната табла во судот. 

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за нејзиниот, 
живот да му соопштат на овој суд. 

По истекот на рокот доколку повиканото лице не се јави во судот 
ќе се утврди дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 7/92. (118) 

СОДРЖИНА 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето 
Бедри Хасани од с. Долна Бањица, Гостиварско, по предлог на предла-
гачот Хасани Веџи исто така од с. Долна Бањица. 

Се повикува Хасани Бедри роден на 22.Х1.1927 година, во с. 
Долна Бањица, со последно живеалиште, од татко Вахид и мајка Дуди, 
да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на Република Македонија“ и на огласната табла во 
Општинскиот суд во Гостивар. 

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за неговиот 
живот да му соопштат на ОВОЈ суд. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку не се јави пред овој суд, 
ќе се утврди дека лицето е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 4/92. (119) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на 
браќ по тужбата на тужителката Демирова Ресмија од Куманово, про-
тив тужениот Демиров Алириза од Кочани, на привремена работа во 
Германка, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во судот да достави адреса или, да одреди полномош-
ник кој ќе го застапува во постапката до окончувањето на спорот. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен застап-
ник. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 220/91. (120) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спбр за надоместок за 
уредување на градежно земЈИПгге по тужбата на тужителот СИЗ за 
сгановање, патишта и комунални дејности Тетово, застапувам од јав-
ниот правобранител на општина Тетово, против тужениот Амети Шеф-
кет од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 371,40 
денари. 

Се повикува тужениот Амети Шефкет од Тетово, сега со непоз-
ната адреса да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена, 
да достави адреса, или постави свој полномошник. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 116/92. (113) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужите-
лот Зендели Бајрам од с. Доброште, против тужените Расими Шабан и 
др. од с. Доброште. Вредност на спорот 100.000 денари. 

Се повикуваат тужителите Салии Сали и Салии Јусуф да се јават 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во 
Тетово или да одредат СВОЈ полномошник. 

Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател КОЈ ќе се 
грижи за нивните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 510/92. (П4) 

Пред овој суд се води спор за поништување на брак по тужбата на 
тужителката Џемиле Бислими од Тетово, против тужениот Наим Би-
слими од с Буковиќ - Скопско, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Наим Бислими од с. Буковиќ да се јави 
пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 деца по објавувањето на 
огласот, да достави своја адреса или постави полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 538/92. (115) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка поради испол-
нување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Неџат 
Ахмети од Тетово, ул. „Јован Ончевски" бр. 5, против тужениот Иќе-
рем Љутвиу од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 259, а сега со 
непозната адреса во странство. Вредност на спорот 300.000 денари. 

Се повикува тужениот Иќерем Љутвиу од Тетово да се јави во 
рок од 15 дена во судот, или, пак, да постави свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на рокот судот ќе му одреди привремен старател 
преку Центарот' за социјални работи КОЈ ќе ги застапува неговите инте-
реси до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 463/92. (116) 
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Закон за берзи на земјоделско-прехранбени производи . 
Одлука за помилување на осудени лица 
Одлука за основање на Јавно претпријатие за берзанско 
работење „Агро-Берза" 
Одлука за дополнување на Одлуката за стапките и ос-
новиците за пресметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување во Македонија 
Одлука за висината на премијата за млеко во 1992 го-
дина ' 
Одлука за премина на шеќерна репа од родот во 1992 
година 
Одлука за премка на пченица од родот во 1992 година. . 
Одлука за премка на сончоглед и маслодајна репа од 
родот во 1992 година 
Одлука за продолжување на градба, откуп и распре-
делба на станови 
Деловник за изменување и дополнување на Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија 
Правилник за изменување и дополнување на Правилни-
кот за утврдување на обемот на здравствените услуги 
што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурување 
Правилник за изменување И дополнување на Правилни-
кот за начинот на остварувањето на правата и обвр-
ските од здравственото осигурување 
Правилник за дополнување на Правилникот за усло-
вите и начинот на упатување на осигурениците на леку-
вање во странство 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на УЦСО „Наце Буѓони" - Куманово 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ОУ ,ДитуриЈа" с. Липково - Куманово . . . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Собирот на работниците на Центарот за социјална ра-
бота-Ресен 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Собирот на работниците во Центарот за социјална ра-
бота во Кочани 
Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија 
за именување индивидуален работоводен орган во УСО 
„Јосип Броз Тито“ - Скопје 
Одлука за именување членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган на 
ОУ „Јоаким Крчоски“ с. Волково - Скопје 
Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија 
за именување индивидуален работоводен орган на ОУ 
„13 Ноември“-Скопје 
Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија 
за именување индивидуален работоводен орган на РО 
за згрижување, воспитание и образование на деца од 
предучилишна возраст „Распеана младост“ - Скопје. . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Славко Лумбарковски" с. Новаци -
Б и т о л а . . . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ОУ „Горѓи Сугарев" - Битола . . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „д-р Трифун Пановски“ - Битола.. . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ ,Даме Груев“ - Битола 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Трајан Белев“ с. Цапари - Битола. . . 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Ивањевци - Битола. . 
Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија 
за именување индивидуален работоводен орган на 
ПАССШ „Бигла“ - Демир Хисар 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на СУТУ „Ванчо Питошевски" - Охрид 
Одлука за именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Иво Лола Рибар“ с. Драгобраште -
Виница 

Страна 
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Одлука за дополнување на Одлуката за начинот на пре-
сметување, наплатување и плаќање на каматата и на 
надоместокот на Народната банка на Република Маке-
донија 
Исправка на Законот за поттикнување на развојот на 
земјоделството 
Исправка на Одлуката за пуштање во оптек на вред-
носни бонови на Народната банка на Македонија во 
апоен од 10 ООО единици . 
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