
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегува 
по потреба. Рок за рекламации 15 
дена. Огласи според тарифата. Број 11 

Петок, 15 март 1991 
Скопје 

114. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КО-

МУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за комуналните такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-792/1 
7 март 1991 година Претседател 

Скопје н а Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, , 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за комуналните такси („Службен 

весник на СРМ“ број 45/72, 39/77, 42/80 и 51/88), во 
членот 1 став 1 зборовите: „во општината“ се бришат. 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Комуналните такси се плаќаат според Тарифата 

за комуналните такси што е составен дел на овој 
закон“. 

Член 3 
Членот 3 се брише. 

Член 4 
Во членот 4 став 1 зборовите: „општината може 

да пропише такси“ се заменуваат со зборовите: „Кому-
нални такси се плаќаат“. 

Член 5 
Во членот 6 ставот 3 се брише. 

Член 6 
Во членот 7, по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„За истакнување на фирма, односно назив на 

деловна просторија на граѓани кои самостојно вршат 

стопанска и професионална дејност во селски населби 
во ридско-планинските подрачја се плаќа 50% од пре-
двидената такса“. 

Ставот 2 кој станува став 3 се заменува со два 
нови става кои гласат: 

„Се ослободуваат од плаќање на комунална такса 
од член 4 став 1 точка 2 на овој закон и тоа: 

- инвалидите, воените и мирновременски^ воени 
инвалиди; 

- војниците и питомците на воени школи; и 
- членовите на Сојузот на слепите и глувите на 

Југославија. 

Деца до 18 години возраст и младинци кои групно 
престојуваат плаќаат комунална такса во износ од 50% 
од пропишаната“. 

Член 7 
Во членовите 11 став 1,13 став 2,13-а став 1,13-6 

ставови 1 и 2, 14-6 став 1 и 16 зборовите: „на општина-
та“ се бришат. 

Член 8 
Членот 13-д се брише. 

Член 9 
Во членот 14 став 2 зборовите: „по стапка од 12% 

годишно“ се заменуваат со зборовите: „во износ според 
Законот за висината на стапката на затезната камата“. 

Член 10 
Во членот 15 став 1 зборот „општественото“ се 

брише, а зборовите: „100.000 до 2.500.000" се замену-
ваат со зборовите: „1.000 до 5.000". 

Во став 2 зборовите: „50.000 до 250.000" се 
заменуваат со зборовите: „500 до 2.000". 

Во став 3 зборовите: „100.000 до 500.000" се 
заменуваат со зборовите: „500 до 1.000". 

Во став 4 зборовите: „50.000 до 250.000" се 
заменуваат со зборовите: „500 до 1.000". 

Член 11 
Во членот 15-а став 1 зборовите: „100.000 до 

2.500.000" се заменуваат со зборовите „500 до 2000". 
Во став 3 зборовите: „50.000 до 250.000" се 

заменуваат со зборовите: „500 до 1000". 

Член 12 
По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи: 

„Член 16-а Комуналните такси се плаќаат според следнава: 

Тарифа 
за комунални такси 

Тарифен број 1 
за истакнување на фирма, односно назив на: 

а) деловните простории на граѓаните 
кои самостојно вршат стопанска и 
професионална дејност 3.000 

Аконтацијата за 1991 година изнесу-
ва 700 динари. Овој број чини 30 ди-
нари. Жиро сметка 40100-603-12498 Год. XLVII 
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б) деловните простории на претпри-
јатијата и другите правни лица од 
областа на производството, про-
метот и услугите 10.000 

- деловните простории на претприја-
тијата и другите правни лица од 
комуналните услуги 5.000 

- деловни простории на претпријати-
ја и другите правни лица, како и 
на откупните пунктови кои деј-
стуваат повремено 5.000 

Тарифен број 2 
за привремен престој на лица (дневно) 

за домашни лица 
за странски лица 

10 
Се плаќа динарска 
противвредност 
од 2 САД долари 

Тарифен број 3 
за користење на површини во кампови за подига-
ње на шатори и друга слична привремена употре-

ба - дневно 10 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Наплатата на таската од таксените обврзници од 

тарифните броеви 2 и 3 ја вршат угостителските, 
туристичките и другите претпријатија, другите давате-
ли на угостителски и туристички услуги, граѓаните кои 
вршат угостителска и туристичка дејност со личен 
труд, како и приватните домаќинства што вршат сме-
стување на домашни и странски лица, кои привремено 
престојуваат во нивните угостителски и туристички 
објекти за сместување и приватните домаќинства. 

Наплатената такса од став 1 претпријатијата и 
граѓаните се должни да ја уплатат на соодветната 
сметка кај Службата на општественото книговодство 
во Социјалистичка Република Македонија. 

Тарифен број 4 
за користење на тротоари пред деловни простории за 

вршење на стопанска дејност, од м2, дневно ^ 
Наплатата на таксата ја врши органот надлежен 

за издавање одобрение за вршење на стопанска дејност 
и ја уплатува на соодветната сметка кај Службата на 
општественото книговодство во Социјалистичка Репу-
блика Македонија. 

Тарифен број 5 
за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни 

места се плаќа такса и тоа: 

1) за граѓани кои вршат стопанска дејност: 
- до 7 дена 500 
-до'30 дена 700 
- до 1 година 2.000 

2) за правните лица од областа на производството, 
прометот и услугите: 

- д о 7 дека 1.000 
- д о 30 дена 1.500 
- до 1 година 2,000 

Тарифен број 6 
за држење музика во јавни локали 10.000 

Тарифен број 7 
за држење предмети за игра во јавните локали, по 

Тарифен број 8 
за држење на витрини за изложување на 

стоки надвор од деловните простории 
се плаќа такса годишно и тоа: 

- за граѓани кои вршат стопанска 
дејност 2.000 

- за правните лица од областа на 
производството, прометот и услу-
гите 4.000 

Тарифен број 9 
за користење на простор за паркирање 

на моторни возила 

а) паркирање и гаражирање на патнички 
возила на јавни паркиралишта 

- до 2 часа 2 
- до 5 часа 5 
- д о 12 часа 10 
- до 24 часа 20 

б) паркирање на товарни моторни возила 
и автобуси 

- од 6 до 20 часот 50 

- од 20 до 06 часот 100 

в) паркирање со паркинг-часовници 

-до30минути 2 - до 60 минути 5 

г) продажба на возила на 
паркинг-простори 

- за патнички возила 100 
- за товарни моторни возила 500 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Наплатата на таксата ја врши претпријатието на 
кое му е доверено организирањето и одржувањето на 
паркииг-плацот и ја уплатува на соодветната сметка кај 
Службата на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија. 

Тарифен број 10 
за користење на плоштади и друг простор во градовите, 
населбите и населените места со цел за изложување на 
предмети, приредување на изложби и забавни приредби 
и друго се плаќа такса за заземена површина по м2, 

дневно 20 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Наплатата на таксите ја врши органот надлежен 
за издавање на одобрение за приредување на изложби и 
забавни приредби и ја уплатува на соодветна сметка кај 
Службата на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија. 

Тарифен број 11 
за користење на улици со патнички, товарни, друмски 

моторни и приклучни возила, годишно и тоа: 

предмет годишно 5.000 

- за товарни возила по тон носивост 
- за патнички возила до 1.000 кубика 
- за патнички возила од 1.000 до 

1.300 кубика 

200 
100 

150 
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- за патнички возила од 1.300 до 
1.500 кубика 

- за патнички возила над 1.500 куби-
ка 

- за автобусите и други возила што 
служат за превоз на патници 

- за специјални возила 
- за сите видови моторцикли 

ЗАБЕЛЕШКА: 

200 

300 

1.000 
100 
100 

Наплатата на таксата ја врши органот надлежен 
за регистрација на возилата и ја уплатува на соодветна 
сметка кај Службата на општественото книговодство 
во Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3, 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 

Пртседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ 
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АД-

МИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за административните такси, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-763/1 
7 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административни такси („Служ-

бен весник на СРМ“ број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84,44/85, 
7/88, 51/88, 41/89 и 47/90), во членот 1 ставот 1 зборови-
те: „на општествено-политичките заедници“ се бри-
чат. 

Член 2 
Во членовите 2, 19 точките 2 и 3 и членот 28 

зборовите „организациите на здружениот труд“ се за-
менуваат со зборот „претпријатијата“, а зборовите: „и 
со одлука на собрание на општина заснована врз закон“ 
се бришат. 

Член 3 
Членот 3 се брише. 

Член 4 
Во членот 4 зборот „републичките“ се брише. 

Член 5 
Членот 5 се брише. 

Член 6 
Во членот 22 точката 6 зборовите: „работните 

луѓе и граѓаните за членови на делегации и делегати“ се 
заменуваат со зборовите: „за пратеници и одборници во 
собранијата“. 

Точките 21 и 30 се бришат. 
Во точката 35 зборовите: „општествениот право-

бранител на самоуправувањето“ се бришат. 

Член 7 
Членот 24 се брише. 

Член 8 
Во членот 25 зборовите: „републичката односно 

општинската“ се бришат. 

Член 9 
Во член 27 ставот 3 се менува и гласи: 
„Решението за враќање на таксата го донесува 

Министерството за финансии“. 
Ставовите 4 и 5 се бришат. 

Член 10 
Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи: 
„Контролата над применувањето на одредбите на 

овој закон ја вршат органите за приходи“ 

Член 11 
Членовите 31 и 32 се бришат. 

Член 12 
Во членот 33 ставот 1 зборовите: „републичките 

и општинските органи“ се заменуваат со зборовите: 
„органите на управата“. 

Во ставот 3 зборовите: „републичкиот секретар 
за финансии“ се заменуваат со зборовите: „министерот 
за финансии“. 

Член 13 
Членот 34 се брише. 

Член 14 
Во членот 35 зборовите: „Извршниот совет“ се 

заменуваат со зборот: „Владата“ 

Член 15 
Во членот 36 ставот 1 се брише. 
Ставот 4 се менува и гласи: 
„Провизијата од малопродажбата на таксени вре-

дносници изнесува 10% од номиналниот износ на купе-
ните таксени вредносници“. 

Член 16 
Во тарифата за републичките административни 

такси во насловот зборот „републичките“ се брише. 
1. Во Тарифен број 3 се додаваат два нови става 

кои гласат: 
„Ако се донесува едно решение по барање на 

повеќе лица, таксата се плаќа онолку пати колку што 
има лица на кои им се врачува решението. 

За^ решенијата донесени по жалби не се плаќа 
такса." 

2. По тарифен број 5 се додаваат 7 нови тарифни 
броеви: 

број 5-а, број 5-б, број 5-в, 
број 5-ѓ и број 5-е кои гласат: 

број 5-г, број 5-д 
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„Тарифен број 5-а Тарифен број 5-в 

За дозволи и визи кои ги издава органот на 
управата надлежен за внатрешните работи на гранич-
ните премини: 

1. За државјани на СФРЈ 

а) за дозвола за движење и задржува-
ње на граничен премин 60,00 динари 

б) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 60,00 

2. За странски државјани: 

а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој во СФРЈ 
или за еден транзит 400,00 

б) за виза на заедничка патна испра-
ва за секое лице по 150,00 

в) за туристичка пропусница 70,00 
г) за дозвола за движење и задржува-

ње на граничен премин 60,00 
д) за дозвола за движење и престој 

надвор од местото на граничен 
премин 60,00 

ѓ) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 60,00 

Тарифен број 5-6 
За издавање, продолжување на рокот на важење 

или издавањето дупликат на патна исправа за патување 
во странство. 

1. За државјани на СФРЈ 
а) за издавање на патна исправа 
б) за продолжување на рокот на 

важењето на патната исправа 
в) за издавање на детска патна испра-

ва 
г) за издавање на постојаната патна 

исправа 
д) за издавање на дупликат патна 

исправа 
ѓ) за издавање на колективна патна 

исправа (за секое лице) 
е) за издавање на виза на патна 

исправа 
ж) за издавање на виза на колектив-

на патна исправа (за секое лице) 
з) за деловна виза (клаузула делов-

но) 
2. За странски државјани: 

а) за излезно-влезна виза за странци 
б) за излезно-влезна виза за повеќе 

патувања 
в) за излезно-влезна виза за неогра-

ничен број патувања 
г) за излезна виза 
д) за одобрување на привремен пре-

стој до 3 месеци 
ѓ) за одобрување на привремен пре-

стој преку 3 месеци 
е) за издавање патна исправа за лица 

без државјанство 
ж) за издавање на патна исправа за 

бегалци 
з) за издавање на патен лист за 

странци 

300,00 динари 

300,00 -

100,00 -

1.000,00 -

700,00 -

150,00 -

300,00 

150,00 -

200,00 
Се плаќа динарска 
противредност во 

САД долари 
14$ 

14$ 

16$ 
13$ 

5$ 

10$ 

15$ 

10$ 

14$ 

За издавање и продолжување на рокот на важе-
њето на дозвола за движење и престој во граничниот 
појас: 

1. За државјани на СФРЈ 

а) за издавање или продолжување на 
рокот на важењето на постојаната 
дозвола за движење и престој во 
граничниот појас 15 динари 
б) за издавање на привремена дозво-
ла за движење и престој во гранич-
ниот појас 10 
в) за издавање колективна привреме-
на дозвола за движење и престој во 
граничниот појас за секое лице по 10 

2. За странски државјани 

а) за издавање или продолжување на 
рокот на важењето на постојаната 
дозвола за движење и престој во 
граничниот појас 
б) за издавање на привремена дозво-
ла за движење и престој во гранич-
ниот појас 
в) за издавање колективна привреме-
на дозвола за движење и престој во 
граничниот појас за секое лице по 

Тарифен број 5-г 

За издавање на дозвола за поседување и носење 
на оружје 700,00 динари -

Забелешка: 

За издавање на дозвола за поседување и носење 
на ловечки пушки со неолучени цевки и оружје за 
спортски цели се плаќа намалена такса 50% од износот 
утврден во овој тарифен број. 

За дозвола за поседување на оружје се плаќа 
такса 350,00 динари. 

Такса според овој тарифен број не плаќаат вое-
ните лица, службените лица на органите за внатрешни 
работи и други лица што држат и носат оружје според 
прописите на службата. 

Такса според овој тарифен број не се плаќа на 
оружје што се наоѓа кај стрелачки .организации и 
служби за обука на граѓани, како и за натпреварувања 
на стрелишта. 

Тарифен број 5-д 

За акт врз основа на кој се стекнува право за 
самостојно вршење на дејност со личен труд и со 
средства во сопственост на граѓаните како и вршење на 
професионална дејност 1.000,00 динари 

Тарифен број 5-ѓ 
1. За одобрение за полагање на возачки испит, за 

издавање на нова возачка дозвола, за замена на возачка 
дозвола поради дотраеност, за пријавување на промена 
на место на живеење на возачот, за издавање или 
продолжување на важноста на сообраќајната дозвола 

-за моторно или приклучно возило 50,00 динари. 

2. За издавање на привремена или дупликат 
возачка или сообраќајна дозвола за моторно или при-
клучно возило 200,00динари. 
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Тарифен број 5-е 

1. За полагање на возачки испит: 

а) за управување со моторни 
возила распоредени во категорија 
„А“ и ,,Е“ 200,00 динари 

б) за управување со моторни 
возила распоредени во категорија 
„Б" и за управување со трактор 300,00 

в) за управување со моторни 
возила распоредени во групите „Ц" и 
„Д“ ' 500,00 

г) за управување со велосипе-
ди со мотор 100,00 

2. За полагање на делот од возачкиот испит што 
се однесува на прописите за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата: 

а) за управување со моторни 
возила распоредени во категорија 
„А“ 100,00 

б) за управување со моторни 
возила распоредени во категоријата 
„Б" и за управување со трактори 200,00 

в) за управување со моторни 
возила распоредени во категоријата 
,Д“ и ,Д“ 300,00 -"-

3. За полагање на делот од возачкиот испит што 
се однесува на управување на моторни возила или со 
трактор: 

а) за управување на моторни 
возила распоредени во категоријата 
„А“ 100,00 

б) за управуваа со моторни 
возила распоредени во категоријата 
„Б" или управување со трактор 150,00 динари 

в) за управување со моторни 
возила распоредени во категоријата 
„Д“, „Д“ и „Е“ 200,00 

3. По тарифен број 6 се додава нов тарифен број 
6-а кој гласи:' 

„Тарифен број 6-а 

За уверение со кое се докажу-
ва потеклото или вредноста, количе-
ството и квалитетот или здравстве-
ната исправност на стоките 

Забелешка: 

Забелешка: 
За заверка на копија од катастарски план не се 

плаќа такса според овој тарифен број, туку според 
тарифниот број 14-ѓ. 

Тарифен број 13-6 

За заверка на хелиографска 
копија на план (цртеж), се плаќа од 
целиот или започнат квадратен 
метар 20,00 динари 

Тарифен број 13-в 

За заверка на договор чија вредност е: 

30,00 динари 

Оваа такса не се плаќа на странските поштенски 
декларации, кои го придружуваат спроводниот лист." 

4. По Тарифен број 13 се додаваат 4 нови тариф-
ни броеви број 13-а, број 13-6, број 13-в и број 13-г кои 
гласат: 

„Тарифен број 13-а 

За заверка на план 50,00 динари 

- до 10.000,00 динари 
- над 10.000,00 до 30.000,00 динари 
- над 30.000,00 до 50.000,00 динари 
- над 50.000,00 динари 

Тарифен број 13-г 
За заверка на полномошно. 

100,00 динари 
150,00 
200,00 
450,00 

10,00 

5. По Тарифен број 14 се додаваат 14 нови 
тарифни броеви: 

број 14-а, број 14-б, број 14-в, број 14-г, број 14-д, 
број 14-ѓ, број 14-е, број 14-ж, број 14-з, број 14-ѕ, 
број 14-и, број 1Т-ј, број 14-к, број 14-л, кои гла-
сат: 

Тарифен број 14-а 

За спроведување на сите промени во администра-
тивните делови на катастарскиот операт, што настана-
ле по кој и да било основ, се плаќа такса во готово и 
тоа: 

а) за спроведување на промени 
на насловната страна на постоен или 
новоотворен поседовен лист, како и 
за пренос на цели парцели од еден 
поседовен лист во друг, од секоја 
парцела; 50,00 динари 

10,00 

б) за спроведување на промени 
на култура и делби на парцели, од 
секоја парцела, од новата состојба. 

Забелешка: 

Такса од точка а) од овој тарифен број плаќа 
секој нов сопственик што се запишува во катастарскиот 
операт, како и оној сопственик на кој му се менува 
идеалниот сопственички дел, односно сопственик во чиј 
поседовен лист се пренесуваат парцелите. 

Такса од точка б) плаќаат сопствениците во чии 
поседовни листови се спроведуваат промени. 

Такса од оваа точка се пресметува и наплатува 
при поднесување на поднесокот - пријавата. 

За спроведување на промени во административ-
ните делови на катастарскиот операт, ако една иста 
парцела претрпи две промени наведени во точките а) и 
б) на овој тарифен број, а тие промени истовремено се 
спроведуваат и во катастарскиот операт се плаќа само 
една такса од точка б) на овој тарифен број. 

Таксата според овој тарифен број се пресметува 
според извршеното спроведување на промените во 
катастарскиот операт и ја наплатува Геодетската упра-
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Тарифен број 14-б 

За премерувањата што се вршат по пријави, како 
и по пријавите во претходната постапка, а кои се 
однесуваат на делби на одделни поседи, вклучувајќи ги 
и канцелариските геодетско-технички работи во врска 
со тие премерувања се плаќа такса според парцелите во 
нова состојба и тоа: 

а) кога сопствениците на тере-
нот сами ги омеѓиле и обележале 
новите граници на делбените парце-
ли со трајни и видливи белези; 

б) кога сопствениците на тере-
нот сами не се во можност да извр-
шат омеѓување и обележување на 
новите граници на делбените парце-
ли, а физички делови се условни 
површини (под условна површина се 
подразбира на плановите да се одре-
ди и соодветна површина и да се 
пренесе на терен); 

в) за физичка делба и промена 
на култура 

Тарифен број 14-в 

За давање копија од катастар-
ски планови се плаќа такса за секоја 
парцела; 

а) за копија од катастарски 
планови со хоризонтална претстава 
од еден хектар; 

б) за копија од катастарски 
планови со хоризонтална и вертикал-
на претстава по еден хектар; 

в) за копирање или препишу-
вање на податоците што не се опфа-
тени во тарифните броеви 14-г, 14-е 
и 14-ж од Тарифата се плаќа такса по 
потрошен работен час. 

Забелешка: 

60,00 динари 

80,00 

60,00 

20,00 

10,00 

10,00 

30,00 -“-

Тарифен број 14-г 

За препис од поседовниот лист 
и други делови од катастарски опе-
рат или за изводи од нив се плаќа 
такса од 

Тарифен број 14-д 

б) за копирање на детални ски-
ци мануали и фотоскици или за до-
полнување на копии на планови со 
податоци од снимањето по квадратен 
дециметар површина на цртежот на 
оригиналот по 10,00 

Тарифен број 14-ѓ 

За заверка на копија од план 
во големина на полубатак 
(формат 22/35) 10,00 

За заверка на препис и извод од катастарскиот 
операт се плаќа такса според бројот на табаците на 
образецот користен за препис и тоа: 

а) за првиот табак (катастар-
ски операт) 10,00 

б) за секој нареден табак се 
плаќа такса 30,00 -и-
Забелешка: 

Органот и организациите што ги користат пода-
тоците од геодетските планови и катастарските опера-
ти и елаборати, а се финансираат од Републичкиот 
буџет не плаќаат такса. 

Тарифен број 14-е 

За координата се плаќа следната такса: 
а) за тригонометриски точки 

со нивната положба за секоја коор-
дината по 

Материјалните трошоци ги сносат барателите на копи-
јата на катастарските планови и елаборати. 

Ако копијата на плановите и 
натаму се умножува по хелиограф-
ски пат или на друг начин, тогаш за 
секој така умножен примерок се пла-
ќа покрај трошоците за умножување 
уште и такса од 

б) за котите на реперите и 
нивната положба за секоја кота по 

в) од полигонот и мали точки 
за секоја точка по 

Тарифен број 14-ж 

За акт со кој се одобрува лока-
ција за изградба на градежни објекти 

За акт со кој се издава урбани-
стичка согласност на техничката до-
кументација за изградба на градежни 
објекти 

Тарифен број 14-з 

50,00 

- 20,00 

20,00 

100,00 динари 

100,00 

За издавање протокол за регулациони градежни 
објекти или градежна линија: 

10,00 динари а) за една улица 

б) за повеќе улици 

Забелешка: 

50,00 

75,00 

За обнова на регулациони и градежни линии се 
10,00 динари плаќа 70% од соодветната такса од овој тарифен број 

како и такса по потрошен работен час од 2,00 динари. 

За препишување и копирање на податоци од 
теренски елаборати (елаборати на премерот): 

а) за препишување и копирање 
на податоци како и за снимање на 
една страна од оригиналот по 10,00 динари 

Тарифен број 14-ѕ 

За акт со кој се одобрува подигање на градежен 
објект кој не подлежи на такса според тарифниот број 
14-к: 
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а) за помали земјоделски об-
јекти 50,00 

б) за други градежни објекти 100,00 

Забелешка: 

За акт со кој се одобрува реконструкција, проши-
рување, доградување или поправка на градежен објект, 
се плаќа такса според овој тарифен број,. 

Тарифен број 14-и 

За акт со кој се одобрува подигање хидротехнич-
ки постројки со цел за користење на водни сили: 

1. За протечни постројки (мали електрана воде-
ници, валалници, стругарници, мелници): 

а) до 500 КС 

б) над 500 до 1.000 КС 

в) над 1.000 КС 

90,00 динари 

150,00 

450,00 

2. За уреди за водоводни, наводнување, мелиора-
ции, како и за други водозафати: 

а) до 1.000 литри капацитет во 
1 секунда 70,00 

б) над 1.000 до 2.000 литри 
капацитет во 1 секунда 150,00 

в) над 2.000 до 3.000 литри 
капацитет во 1 секунда 200,00 

г) над 3.000 литри капацитет 
во 1 секунда 300,00 

За решение со кое се одобрува подигање на 
постројки со акумулации се плаќа такса од точка 1, 
односно точка 2 на овој тарифен број зголемена за 
50%. 

Тарифен број 14-ј 
За одобрение за изградба што се издава според 

прописите за изградба на инвестициони објекти, се 
плаќа такса според вредноста: 

а) ако вредноста на објектот е 
до 100.000,00 динари 150,00 

б) ако вредноста на објектот е 
над 100.000,00 динари до 500.000,00 
динари 200,00 

в) ако вредноста на објектот е 
над 500.000,00 до 800.000,00 динари 250,00 

г) ако вредноста на објектот е 
над 800.000,00 до 1.200.000,00 динари 300,00 

д) ако вкупната вредност на 
објектот е поголема од 1.200.000,00 
динари 1.000,00 

Тарифен број 14-к 
За преглед на местото за подигање на градежен 

објект -или постројка, ако пресметковната вредност 
изнесува 

а) до 100.000,00 динари 100,00 
б) над 100.000,00 динари 250,00 

Тарифен број 14-л 
За преглед на градежни објекти со цел за давање 

одобрение за употреба: 

1. до 10 простории 100,00 динари 
2. над 10 простории 200,00 динари 
За преглед на други градежни објекти 

(нови реконструирани или адаптирани) со цел 
за издавање за дозвола за употреба се плаќа од 
0,01% според пресметковната вредност на об-
јектот." 

6. Во Тарифен број 15 се додава нов став 
2 кој гласи: 

„За технички преглед на моторни вози-
ла или приклучни возила, или приклучни во-
зила што ги влечат моторните возила или 
подлежат на регистрација, за технички пре-
глед на земјоделски трактори или нивни при-
клучни возила. 50,00 динари 

7. Во Тарифен број 16 се додаваат три 
нови става кои гласат: 

„Ако вредноста на предметот не е поз-
ната, таа ќе се утврди со процена. 

Таксата од овој тарифен број се плаќа 
за првата година однапред, а за другите годи-
ни при подигањето на депозитот. Започнатата 
година се смета како цела. 

Ако депозитот по барање на депонен-
тот се пренесува од еден депонент на друг, за 
преносот се плаќа износот на едногодишна 
такса. Оваа такса не се плаќа за депозитите 
што се полагаат по барање од државните 
органи, односно по службена должност ако се 
подигнат во рок." 

Член 17 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди Пречистен текст на 
Законот за административните такси. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

116, 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 

на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПА-

ТИШТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за патишта, 

што Собранието на Социјалистичка Република! 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-764/1 Претседател 
7 март 1991 година н а Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонка, 
Стојан Андов, с.р. 
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3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за патишта („Службен весник на 

СРМ“ број 15/80,26/80,18/82,13/86, 28/88,27/89 и 10/90), 
членовите 15 и 20 се бришат. 

Член 2 
Во членовите 21 ставот 1,95-а ставовите 2, 3 и 4, 

99 ставот 1 и 99-а зборовите: „Извршниот совет на 
Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 3 
Во членот 22 ставот 1 зборовите: „Собранието на 

општината“ се заменуваат со зборовите: „Владата на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 4 
Во членовите 55 ставот 1,59 ставот 1,70 ставови-

те 2,4 и 6,71 ставот 3,72 ставот 1,77 ставот 3,82 ставот 
2, 83 ставот 2, 84 ставот 1, 85 ставот 1 и 86 ставот 4 
зборот „соодветниот“ се заменува со зборот „републич-
киот“. 

Член 5 
Во членот 57 ставот 1 зборовите: „надлежниот 

орган на општината“ се заменува со зборовите: „репу-
бличкиот орган на управата надлежен за имотно-прав-
ни работи“. 

Член 6 
Во членовите 74 и 75 збирот „општинскиот" 

заменува со зборот „републичкиот“. 

те 

Член 8 
Во членот 121 зборовите: 

се бришат. 

решението може да се поднесе жалба до Републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на јавните 
патишта“. 

Член 15 
Членот 134 се брише. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

117. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 

на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНАТА ИН-

СПЕКЦИЈА 
Се прогласува Законот за изменување на Зако-

нот за градежната инспекција, 
чу што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-765/1 
7 март 1991 година 

Скопје 

се 

Член 7 
Во членот 120 по зборовите: „за работите на 

сообраќајот“ запирката се заменува со точка, а зборо-
вите до крајот на членот се бришат. 

,односно општински-

Член 9 
Членот 122 се менува и гласи: 
„Инспекциски надзор над извршувањето на 

одредбите од овој закон и другите прописи што се 
однесуваат на јавните патишта врши Републичкиот 
инспекторат за сообраќај и врски“. 

Член 10 
Членовите од 123 до 126 се бришат. 

Член 11 
Во членот 127 уводната реченица се менува и 

гласи: „Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски 
врши особено надзор над:". 

Член 12 
Во член 128 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работите од својата надлежност Републичкиот 

инспекторат за сообраќај и врски ги врши преку ин-
спекторите за јавни патишта“. 

Член .13 
Во членот 129 ставот 1 се брише. 

Член 14 
Во членот 133 ставот 2 се менува и гласи: 
„Против решението на инспекторот за јавни-

патишта во рок од 8 дена од денот на приемот на 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖ-

НАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Член 1 

Во Законот за градежната инспекција („Службен 
весник на СРМ“ број 27/67) членот 2 се брише. 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Работите на градежната инспекција ги врши 

Републичкиот инспекторат за градежништво и урбани-
зам“. 

Член 3 
Членовите 4 и 5 се бришат. 

Член 4 
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работите од делокругот на Републичкиот ин-

спекторат за градежништво и урбанизам ги вршат 
градежни инспектори (инспектори)". 

Член 5 
Членот 7 се менува и гласи: 
„За градежен инспектор може да се назначи лице 

со најмалку VIII степен стручна подготовка од градеж-
на или архитектонска струка и најмалку три години 
работно искуство во струката“. 

Член 6 
Во членот 8 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
„Образецот на легитимацијата од став 1 на овој 

член го пропишува министерот на Министерството 
надлежно за работите на градежништвото“. 
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Член 7 
Во членот 9 зборовите: „работните организации“ 

се заменуваат со зборовите: „претпријатијата и другите 
правни лица, работните луте кои самостојно вршат 
дејност со личен труд, односно со личен труд и средства 
во сопственост на граѓаните“. 

Член 8 
Во членот 10 став 1 зборовите: „Основниот 

закон“ се заменуваат со зборот „Законот“. 

Член 9 
Членовите 11 и 12 се бришат. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

118. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 

од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТАНБЕНИ ОДНОСИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за станбени односи, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-766/1 - Претседател 
7 март 1991 година н а Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за станбени односи („Службен ве-

сник на СРМ“ број 36/73,14/75, 27/86 и 21/89), во член 3 
став 1 се менува и гласи: 

„Право да даваат станови на користење имаат 
општествените претпријатија и другите општествени 
правни лица, како и органите на Републиката, политич-
ките организации и општествените организации (во 
натамошниот текст: давател на станот на користење)". 

Член 2 
Во член 4 став 3 и член 9 зборот „општинскиот“ 

се заменува со зборот „републичкиот“. 

Член 3 
Во член 7 став 1 во првата реченица по зборот 

„план“ се става точка, а другите зборови до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 4 
Во член 14 по став 5 се додава нов став 6 кој 

гласи: 

„Против решението од став 5 на овој член може 
да се изјави жалба до Владата на Социјалистичка 
Република Македонија." 

Став 6 станува став 7. 

Член 5 
Во член 32 став 3 се брише. 

Член 6 
Во член 34 ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 7 
Во член 35 по зборот „стан“ се става точка, а 

другите зборови се бришат. 

Член 8 
Член 42-б се брише. 

Член 9 
Во член 43 зборовите: „неговата основна органи-

зацијана здружениот труд,односно работната заедница“ 
се заменуваат со зборовите: „давателот на станот на 
користење“. 

Член 10 
Во член 56 став 3 по зборот „жалба“ се додаваат 

зборовите: „до Владата на Социјалистичка Република 
Македонија“. 

Ставот 5 се брише. 

Член 11 
Во член 63 ставови 4 и 5 зборовите: „во основна-

та организација на здружениот труд или во друга 
организација, односно заедница“ се заменуваат со збо-
ровите: „кај давателот на станот на користење“. 

Член 12 
Во член 74 став 2 се брише. 

Член 13 “ 
Член 83 се брише. 

Член 14 
Во член 91-в, уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Со парична казна од 5.000 до 25.000 динари ќе се 

казни за прекршок општествено претпријатие или дру-
го општествено правно лице кое:" 

Став 2 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 500-до 2.500 динари ќе се 

казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице на оппштественото претпријатие или на друго 
правно општествено лице“. -

Член 15 
Во член 92 зборовите: „3.000 до 60.000" се заме-

нуваат со зборовите: „500 до 2.500". 

Член 16 
Во член 93 уводната реченица се менува и гласи: 
„Со парична казна од 4.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок општественото претпријатие или 
друго општествено правно лице кое:" 

Точката 1 се брише. 
Точките 2, 3, 4 и 5 стануваат 1, 2, 3 и 4. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 400 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во општественото претпријатие и другото опште-
ствено правно лице“. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 
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119. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ИНВЕСТИЦОНИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за изградба на инвестициони објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-767/1 Претседател 
7 март 1991 година на Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБ-

ЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за изградба на инвестициони објекти 

(„Службен весник на СРМ“ број 15/90), членот 2 се 
брише. 

Член 2 
Во членот 11, ставот 2 се менува и гласи: 
„Претпријатие може да врши изградба на објекти 

ако за вршењето на изградбата има вработено најмалку 
две лица со VII степен на соодветна стручна подготовка 
и три години работно искуство во струката“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Претпријатие може да врши одделни работи на 

градење (поставување на градежни инсталации, елек-
трика, водовод и канализација, греење и слично), ако 
за вршењето на секоја одделна работа има вработено 
едно лице со средна^тручна подготовка, односно со IV 
степен на насочено образование и две години работно 
искуство во струката“. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 3 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

работите што се изведуваат за уривање и отстранување 
на објекти склони на паѓање. 

Поблиски прописи за уривањето на објектите 
склони на паѓање донесува функционерот кој раководи 
со републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на градежништвото“. 

Член 4 
Во членот 17 став 2 точката 3 се заменува со 12 

нови точки, кои гласат: 
„3) хидроелектрични и термоелектрични центра-

ли со моќност од најмалку 10 мегавати и далноводи и 
трафостаници со напон од најмалку 110 киловати; 

4) автопатишта, магистрални и регионални па-
тишта со објекти и бензински пумпи на нив; 

5) железнички пруги и објекти на нив и жичари за 
јавен сообраќај; 

6) аеродроми со придружните објекти; 
7) регулации и зафати на реките: Вардар, Лепе-

нец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Стру-
мешница, Црни Дрим и Радика и брани за акумулација 
на другите реки и водотеци чие набљудување е задол-
жително според постојните прописи; 

8) складишта, ладилници и силоси со капацитети 
над 5.000 тони; 

9) нови објекти на црната и обоената металурги-
ја, базната хемиска индустрија, објекти за производ-
ство, оплеменување и преработка на руди; 

10) гасоводи, нафтоводи, рафинерии и складиш-
та за течни горива и течен гас со капацитет поголем од 
1.000 тони; 

11) меѓународни капацитети во телефонската, 
телеграфската и мрежата за пренос на податоци; 

12) регионални водоводи и регионални системи за 
отпадни води, со објектите за пречистување на овие 
води; 

13) засолништа за посебна намена и зајакната 
заштита со капацитет за најмалку 300 лица и 

14)'депонии за штетни и опасни материи“. 
Точките 4 и 5 стануваат точки 15 и 16. 

Член 5 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Со градење на објект се започнува по добивање 

на одобрение за градење од републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на градежништвото. 

Против одобрението за градење, односно реше-
нието со кое се одбива барањето за издавање на 
одобрение за градење, може да се изјави жалба до 
Владата на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 6 
Во член 27, по ставот 3 се додаваат два нови става 

4 и 5, кои гласат: 
„Вршењето на стручниот надзор над градењето 

на помали и поедноставни објекти, може да се довери 
на стручно лице ако има IV степен на насочено образо-
вание од соодветна струка и три години работно иску-
ство во струката. 

Функционерот кој раководи со републичкиот 
орган на управата, надлежен за работите на градеж-
ништвото, ќе донесе поблизок пропис во смисла на 
дефинирање на поимот помали и поедноставни објек-
ти“. 

Член 7 
Во членот 28, по ставот 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„За помали и поедноставни објекти во сопстве-

ност на граѓани технички преглед може да врши едно 
стручно лице што го определува органот што го издал 
одобрението за градење“. 

Член 8 
Во членот 32 став 1 зборот „општинскиот“ се 

заменува со зборот „републичкиот“, а точката на 
i крајот се брише и се додаваат зборовите: „до Владата 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 9 
По членот 34, се додава нов поднаслов V-a со три 

нови члена 34-а, 34-б и 34-в, кои гласат: 
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,,V-a Поставување на времени објекти 

Член 34-а 
Како времени објекти, во смисла на овој закон се 

сметаат објекти од монтажно:демонтажна конструкци-
ја или изградени од материјали погодни за отстранува-
ње. 

Член 34-б 
За поставување на времени објекти, Собранието 

на општината, односно Собранието на град Скопје, 
донесува Програма, по претходна согласност на репу-
бличкиот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот. 

Член 34-в 
За поставување на времен објект, републичкиот 

орган на управата надлежен за работите на градежниш-
твото издава одобрение. 

Со одобрението од став 1 на овој член се утврду-
ваат условите, начинот на поставувањето и отстранува-
њето на времениот објект. 

При отстранување на времениот објект инвести-
торот нема право на надоместок за објектот и за 
неговото отстранување“. 

Член 10 
Програмата од член 34-б на овој закон, Собра-

нието на општината односно Собранието на град Скоп-
је, ќе ја донесе во рок од 3 месеци од денот на 

- влегувањето во сила на овој закон. 

Член 11 
Во членот 36, зборовите: „а за објектите во 

сопственост на граѓаните спротивно и на условите 
утврдени со поблиските прописи на општината“ се 
бришат. 

Член 12 Ф 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

120. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 5 

од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за редовните судови, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-762/1 „ 
7 март 1991 година „ Претседател 

Скопје на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИ-

ТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Во Законот за редовните судови („Службен ве-

сник на СРМ“ број 10/76,30/77,9/78, 46/82,11/87,24/88 и 
10/90), членот 53-а се менува и гласи: 

„Паушалниот износ за решавање во кривични 
предмети се утврдува во висина од една десетина до 
една половина од просечниот месечен личен доход во 
Републиката исплатен во последниот месец и се опреде-
лува со оглед на траењето и сложеноста на'постапката 
и имотната состојба на лицето кое се обврзува да го 
плати досудениот износ. 

Средствата од наплатениот паушал и надоместо-
кот на трошоците на кривичната постапка се уплату-
ваат во буџетот на Републиката“. 

Член 2 
Во членот 74 став 1 по зборот „испит“ се става 

точка, а зборовите: „и морално-политичките квалитети 
за вршење на судската функција“ се бришат. 

Во ставот 2 по зборот „стручњак“ се става точка, 
а зборовите: „и поседува морално-политички квалите-
ти за вршење на судската функција“ се бришат. 

Член 3 
Во членот 75 став 1 по зборот „полнолетен“ се 

става точка, а зборовите: „и поседува морално-поли-
тички квалитети за вршење на оваа функција“ се 
бришат. 

Член 4 
Членот 78-а се брише. 

Член 5 
Во членот 89 став 1 точката 7 се брише. 
Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8. 

Член 6 
Во членот 92 став 1 точката 4 се брише. 

Член 7 
Членот 106 се менува и гласи: 
„Средствата за работа на судовите се обезбеду-

ваат во буџетот на Републиката во согласност со 
закон“. 

Член 8 
Членовите 107 и 108 се бришат. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот дон од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

121. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 

од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛ-

СТВО 
Се прогласува Законот за изменувана на Зако-

нот за јавното обвинителство, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-760/1 
7 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Аидов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 

Член 1 
Во Законот за јавното обвинителство („Службен 

весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87П2/ 
89 и 10/90) во членот 32 став 1 по зборот „правник“ се 
става точка, а зборовите: „и кој е морално-политички 
подобен за вршење на таа функција“ се бришат. 

Член 2 
Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи: 
„Јавниот обвинител и заменикот на јавниот обви-

нител се именуваат без ограничување на траењето на 
мандатот“. 

Член 3̂  
Членот 34 се менува и гласи: 
„Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија по прибавено мислење од јавниот обвинител 
на Македонија врши именување и разрешување на 
јавниот обвинител, односно заменик на јавниот обвини-
тел“. 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Се прогласува законот за изменување и дополну-
вање на Законот за судовите за прекршоци 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-761/1 
7 март 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО 

HOT ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 1 
Во Законот за судовите за прекршоци („Службен 

весник на СРМ“ број 6/85,13/86, 11/87, 24/88 и 10/90) по 
членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи: 

„Член 21-а 

Судиите и претседателите на судовите за прекр-
шоци се избираат без ограничување на траењето на 
мандатот. 

Судиите к претседателите на судовите за прекр-
шоци ги избира и разрешува Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија“. 

Член 4 
Членовите 35 и 35-а се бришат. 

Член 5 
Во членот 39 став 1 алинеја 6 се брише. 

Член 6 
Во членот 42 став 2 зборовите: „поради морално-

политичка неподобност“ се бришат. 

Член 7 
Членот 57 се менува и гласи: 
„Средствата за работа на јавните обвинителства 

се обезбедуваат во буџетот на Републиката во согла-
сност, со закон“. 

Член 8 
Членот 58 се брише. 

Член 2 
Членовите 22,23,28,29 и 44 се бришат. 

Член 3 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Средства за работа на судовите за прекршоци се 

обезбедуваат во буџетот на Републиката во согласност 
со закон“. 

Член 4 
Членот 46 се брише. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

123. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

122. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за насочена образование, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. . . 

Број 08-768/1 ' Претседател 
7 март 1991 година н а Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЛЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕ-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за насоченото образование („Служ-

бен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89,18/89, 
29/89 и 29/90), во членовите: 17,22,23, 33,120,121,122, 
129", "133, 231, 273, и 281 зборовите: „Републичкиот 
завод за унапредување на образованието и воспитува-
њето“ се заменуваат со зборовите: „Педагошки завод 
на Македонија“. 

Член 2 
Во членот 78 зборовите: „извршниот совет на 

собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за образование и физичка култура“. 

Член 3 
Во членот 99 зборовите: „на општествено-поли-

тичките заедници“ се бришат. 

Член 4 
Во членот 136 ставот 2 се брише. 

Член 5 
Во членот 185 зборовите: „општествено - поли-

тичките заедници“ се заменуваат со зборот „Републи-
ката“. 

Член 6 
Во членот 194 ставот 1 алинеја 2 зборовите: 

„општествено - политичката заедница“ се заменуваат 
со зборот „Републиката“. 

Во ставот 2 зборовите: „општествено-политич-
ките заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“. 

Член 7 
Во членовите: 107, 129, 130, 138, 149, 171, 172, 

175, 176, 177, 181, 214, 232, 233, 235, 270, 272, 274, 279, 
282, 283, 288, 292, 301 и 307, зборовите: „републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на образова-
нието“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за образование и физичка култура“. 

Член 8 
Во членот 201 ставот 2 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на приходите“ 
се заменуваат“ со зборовите: „Министерството за фи-
нансии“. 

Член 9 
Во членот 233 зборовите: „Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја“ се заменува со зборовите „Владата на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

Член 10 
Во членот 234 ставот 4 се менува и гласи: 
„Ако постојат причини за укинување на органи-

зацијата за насочено образование, а основачот не 
донесе акт за укинување во рок од три месеци од денот 
на примениот предлог, таквиот акт го донесува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 11 
Членот 235 ставот 4 се менува и гласи: 
„Решение за престанување на работата на орга-

низациите за насочено образование донесува Мини-
стерството за образование и физичка култура“. 

Член 12 
Членот 237 се менува и гласи: 
„Кога за организација за насочено образование 

не може да се утврди основачот задачите на основач ги 
врши Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија“. 

Член 13 
Во членот 241 зборовите: „собранијата на опште-

ствено-политичките заедници“ се бришат. 

Член 14 
Во членот 247 зборовите: „општината, односно“ 

се бришат. 

Член 15 
Во членот 248 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Бројот на претставниците на Републиката во 

организациите за насоченото образование го определу-
ва и нивното именувана го врши Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Член 16 
Членот 249 се менува и гласи: 
„Согласност на одредбите од статутот на органи-

зациите за насочено образование што се однесуваат на 
правата и обврските на учениците, односно студентите, 
организацијата (режимот) на учењето, односно студи-
рањето, начинот и постапката за донесување на плано-
ви и програми за Воспитно-образовната дејност, начи-
нот на одлучувањето на претставниците на општестве-
ната заедница, условите на избор во наставни, настав-
но-научни, научни и соработнички звања и условите за 
именувана на индивидуален работоводен орган дава 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја“. 

Член 17 
Членот 255 се менува и гласи: 
„Согласност на одлуката за именување и разре-

шување на индивидуалниот работоводен орган во учи-
лиштата за средно образование и ученичките домови 
дава Владата на Социјалистичка Република Македони-
ја“. 

Член 18 
Членот 269 се менува и гласи: 
„Општествен надзор над организациите за насо-

чено образование врши Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија“. 

Член 19 
Членот 270 се менува и гласи: 
„Надзор над законитоста на работата на органи-

зациите за насочено образование врши Министерство-
то за образование и физичка култура“. 

Член 20 
Во членот 272 ставот 1 се менува и гласи: 

„Ако статутот или друг општ акт на организацијата за 
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насочено образоване не е во согласност со Уставот или 
е во спротивност со закон, Министерството за образо-
вание и физичка култура има право да го запре од 
извршување актот до донесувањето на одлука на 
vCTaBHHOT суд на Македонија“. 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на образованието, 
односно Републичкиот комитет за образование и нау-
ка“ се заменува со зборовите: „Министерството за 
образование и физичка култура“. 

Член 21 
Во членот 283 и 288 зборот „претседателот“ се 

заменува со зборот „министерот“. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

124. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
ДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за предучшгашно и основно воспита-
ние и образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-771/1 Претседател 
7 март 1991 година на Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за предучилишно и основно воспита-

ние и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/ 
83, 29/89), во членовите: 14, 15, 16, 17, 189, 1% и 229 
зборовите: „општествено-политичките заедници“ се 
заменуваат со зборот: „Републиката“. 

Член 2 
Во членот 15 зборот: „статут“ се брише. 

Член 3 
Во членот 19 зборовите: „собранијата на опште-

ствено-политичките заедници“ се заменуваат со збо-
ровите: „Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија“. 

Член 4 
Во членот 65 зборовите: „собранието на општи-

ната“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот педа-
гошки совет 

Член 5 
Во членот 163 ставот 3 зборот: „претседателот“ 

се заменува со зборот „министерот“. 

Член 6 
Во членовите 198 ставот 2, 221, 232^242-а, 245 и 

251 зборовите: „собранието на општината“ се замену-
ваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Член 7 
Во членот 234 ставот 3 зборовите: „организација-

та на здружениот труд за унапредување на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование“ се замену-
ваат со зборовите: „Педагошкиот завод на Македони-
ја“. 

Во ставот 4 зборовите: „собранието на општина-
та на чие подрачје е седиштето на училиштето“ се 
заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија“. 

Член 8 
Членот 235 се менува и гласи: 
„Организациите за згрижување и воспитание и 

основните училишта со запишуваат во Регистар за 
организации за згрижување и воспитание, односно во 
Регистар за основни училишта што ги води Министер-
ството за образование и физичка култура. 

Во регистрите од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат податоци за започнувањето со работа, престанува-
ње со работа, односно укинување на организацијата за 
згрижување и воспитание, односно основното училиш-
те“. 

Член 9 
Во членот 245 ставот 1 зборот „општината“ се 

заменува со зборот „Републиката“, а зборовите: „на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и“ се бри-
шат. 

Во ставот 2 зборот „општината“ се заменува со 
зборот „Републиката“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Бројот на претставниците на Републиката во 

основните училишта го определува и нивното именува-
ње го врши Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија“. 

Член 10 
Членот 248 се менува и гласи: 
„Согласност на одредбите од статутот на основ-

ното училиште што се однесува на правата и обврските 
на учениците, организацијата на учењето, начинот на 
одлучувањето на претставниците на општествената 
заедница и условите за именување на индивидуален 
работоводен орган дава Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Член 11 
Во членот 252 зборовите: „собранието на општи-

ната на чие подрачје се наоѓа седиштето на организаци-
јата“ се заменува со зборовите: „Владата на Социјали-
стичка Република Македонија“. 

Член 12 
Во членот 253 зборовите: „собранието на општи-

ната“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Соција-
листичка Република Македонија“. 
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Член 13 
Во членот 260 зборовите: „собранието на општи-

ната на чие подрачје е седиштето на основното училиш-
те“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Член 14 
Во членовите: 40, 63,64, 65, 67, 70, 118,138,140, 

144, 151, 152, 153, 163, 166, 241 и 263 зборовите: 
„научната организација, односно специјализираната 
стручна организација на здружениот труд за развој на 
воспитанието и образованието“ се заменуваат со зборо-
вите: „Педагошкиот завод на Македонија“. 

Член 15 
Во членовите: 77, 81, 82, 83, 233 и 265 зборовите: 

„општинскиот орган на управата надлежен за работите 
на образованието“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за образование и физичка култура“. 

Член 16 
Членот 261 се менува и гласи: 
„Надзорот над законитоста на работата на основ-

ните училишта го врши Министерството за образова-
ние и физичка култура“. 

Член 17 
Во членот 262 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако статутот или друг општ акт на основното 

училиште не е во согласност со Уставот или е во 
спротивност со закон, Министерството за образование 
и физичка култура има право да го запре од извршува-
њето актот до донесувањето на одлука на Уставниот 
суд на Македонија“. 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на образованието, 
односно Републичкиот комитет за образование и наука 
се заменуваат со зборовите: „Министерството за обра-
зование и физичка култура“. 

Член 18 
Во членот 264 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на просветната инек-
ција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот про-
светен инспекторат“. 

Член 19 
Во членовите 77 и 81 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на здравство-
то“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за 
здравство“. 

бличкиот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето престануваат да ги вршат работите 
утврдени во Законот за организирање на дејноста за 
унапредување на образованието и воспитувањето 
(„Службен весник на СРМ“ број 17/74). 

Член 24 
Работниците, опремата, инвентарот и другите 

работи, архивата, документацијата, средствата за рабо-
та и другите средства на постојните општински и 
меѓуопштински заводи и на Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитувањето кои 
престануваат со работа, ги презема Министерството за 
образование и физичка култура и ги распоредува на 
работи и задачи во согласите? со општите акти за 
организација и работа и за систематизација на работите 
и задачите. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

125. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 

на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за физичката култура, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонка го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08-770/1 ^ Претседател 
7 март 1991 година на Социјалистичка Република 

Скопје Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојам Алдов, с.р. 

Член 20 
Во членовите: 90,133,163,164,165,171,178,179, 

180,182,184, 244, 261, 262 и 265 зборовите: „Републич-
киот комитет за образование и наука“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за образование и физичка 
култура“. 

Член 21 
Во членот 264 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на просветната инспек-
ција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот про-
светен инспекторат“. 

Член 22 
Со денот на влегувавме во сила на овој заков 

престанува да важи Законот за организирање на деј-
ност за унапредување на образованието и воспитување-
то („Службен весник на СРМ“ број 17/74). 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој заков 

постојните општински и меѓуопштински заводи и Репу-

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЗИЧКА-

ТА КУЛТУРА 

Член 1 
Во Законот за физичката култура („Службен 

весник на СРМ“ број 5/74, 9/78, 43/78,14/84), во членот 
1 по зборовите: „месните заедници“ се става запирка, а 
зборовите „и општествено-политичките заедници“ се 
заменуваат со зборовите: „општините и Републиката“. 

Член 2 
Во членот 12 став 1 алинеја 1 зборовите: „опште-

ствени планови и“ се бришат, а по зборот „програми“ 
се додаваат зборовите: „за развој на опитната“. 

Во алинеја 2 зборовите: „и други просторни 
планови“ се заменуваат со зборот „програма“. 

Член 3 
Во членот 15 ставот 2 се брише. 
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Член 4 
Во членот 15—6 став 2 зборовите „општинскиот 

орган“ се заменуваат со зборот „органот“ по зборовите 
„физичката култура“ запирката и зборовите: „на чие 
подрачје организацијата има седиште“ се бришат. 

Член 5 
Во членот 16-а зборовите: „просторни и урбани-

стички планови“ се заменуваат со зборовите: „програ-
ми за урбанистичко уредување на населбите“. 

Член 6 
Во членот 16-д зборовите: „Републичкиот коми-

тет за образование и наука“ се заменуваат со зборовите 
„министер на министерството надлежно за работите на 
физичката култура“, а зборовите: „републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и градежништво“ се 
заменуваат со зборовите: „министер на министерството 
надлежно за работите на градежништвото“. 

Член 7 
Во членот 16-ж став 1 зборовите: „отитествено-

-политичките заедници“ се заменуваат со зборот 
„општината“, а зборовите: „општествено - политички-
те организации, самоуправните интересни заедници“ и 
запирката се бришат. 

Ставот 3 се брише. 

Член 8 
Во членот 16-о став 1 зборовите: „во спроведу-

вањето на политиката на цените“ се бришат. 

Член 9 
Во членот 16-п зборовите: „среднорочниот 

„план“ се заменуваат со зборот „програмата“. 

Член 10 
Во членот 17 став 4 зборовите: „општинскиот 

орган“ се заменуваат со зборот „органот“. 

Член 11 
Во членот 20 зборовите: „Републичкиот комитет 

за здравство и социјална политика“ се заменуваат со 
зборовите: „министерот на министерството надлежно 
за работите на здравството“, а „Републичкиот комитет 
за образование и наука“ се заменуваат со зборовите: 
„министерот на министерството надлежно за работите 
на физичката култура“. 

Член 12 
Во членот 32 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 зборовите: „Републичката заедница“ 

се заменуваат со зборовите: „самоуправните интересни 
заедници“. 

Член 13 
Во членот 39 став 2 зборовите: „за приходи на 

општината“ се заменуваат со зборовите: „на управата 
надлежен за работите на приходите“. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија." 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА ИН-

СПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за просветната инспекција 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 7 март 
1991 година. 

Број 08 - 769/1 
7 март 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

126. 

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
претседателот на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

Претседател 
на Собранието на Согџдалистичка 

Република Македонија 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТ-
НАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 

Во Законот за просветната инспекција („Служ-
бен весник на СРМ“ број 17/74), во членот 1 зборовите: 
„вршат органите на просветната инспекција, според 
одредбите на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
„го врши Републичкиот просветен инспекторат“. 

Член 2 

Во членот 2 зборовите: „органите на просветната 
инспекција (просветна инспекција) вршат“ се замену-
ваат со зборовите: „Републичкиот просветен инспекто-
рат врши“. 

Член 3 

Членовите 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 4 

Во членовите 8 и 13 зборовите: „Републичкиот 
секретар за образование и наука“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерот за образование и физичка 
култура“. 

Член 5 

Во членот 11 зборовите: „надлежниот завод за 
унапредување на образованието и воспитувањето“ се 
заменуваат со зборовите „Педагошкиот завод на Маке-
донија“. 

Член 6 

Во чденот 15 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000" се 
заменуваат со зборовите: „2.000 до 10.000". 

Во ставот 2 броевите „300 - 500" се заменуваат со 
зборовите: „1.000 - 2.000“. 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 
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127. 

Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот на 
СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во врска 
со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен 
весник на СРМ44 бр. 15/77), претседателот на Социјали-
стичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободуваат од натамошно издр-
жување на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Јусуф Сами Ирфан, од Скопје, 
2. Пецуровски Јован Горѓи од с. Русиново 

II 

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

1. Ангелевски Методија Славко од с. Сенокос, во 
траење од 2 месеца, 

2. Јанковски Русалин Бошко од с. Секирник, во 
траење од 2 месеца и 7 дена, 

3. Јовчевски Столе Миле од Скопје, во траење од 
3 месеци, 

4. Миовски Борис Гоце од Скопје, во траење од 3 
месеци, 

5. Донев Никола Цоне од Скопје, во траење од 3 
месеци. 

III 

Делумно се ослободува од натамошно издржува-
ње на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Васевски Вукашин Зоран од Скопје, во траење 
од 9 месеци. 

IV 

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

Број 08 -124 
12. март 1991 год. 

Скопје 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Ламбе Арнаудов, 
Александар Гештаковски, 
Петар Гошев, 
Љубосав Иванов, 
Ѓорѓи Котевски, 
Ванчо Младенов, 
Панче Насев, 
Симон Наумоски, 
Томислав Стефковски, 
Томислав Стојановски и 
Исмет Рамадани. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08 - 816/1 
7 март 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Социјалистичка Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

128. 
Врз основа на точка 8 од Амандманот LXXIV на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 март 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕ-
TO НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И 
ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

За членови на Делегацијата во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија се изби-
раат: 

129. 

Врз основа на Амандманот LXXIV точка 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска со членовите 207, 208 и 209 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 март 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНО-

СИ 

I. За претседател и членови на Комисијата за 
меѓунационални односи се избираат: 

а) За претседател 
Доста Димовска; 

б) За членови: 
1. Тодор Гајдарџиски, 
2. Кирил Ковачевски, 
3. Стоиле Стојков, 
4. Благој Ханџиски, . 
5. Веби Џемаили, 
6. Исмет Рамадани, 
7. Фаик Абди, 
8. Славе Наумовски, 
9. Владимир Голубовски, и 
10. Зоран Китев. 

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Репу-
блика Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-848/1 
7 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с,, р. 
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130. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1990 година („Службен ве-
сник на СРМ“, број 5/90), а во врска со член 53, став 1, 
точка 1 од Законот за системот на финансирањето на 
општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, 
број 44/77, 37/83, 42/35, 50/87,10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 
18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица во износ од 4.280.000 
динари на следниве општини: 

Демир Хисар 380.000 динари 

Гостивар 1.150.000 “ 

Ресен 617.000 “ 

Прилеп . 1.310,000 “ 

Кичево 823.000 “ 

2. Позајмената од точка 1 на оваа одлука општи-
ните ќе ја вратат најдоцна до 10 мај 1991 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу општините и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Број 23-384/1 „ 
8 март 1991 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
м-р Глигорае Гоговски, с.р. 

131. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, 

по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 
20 февруари 1991 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Забелешката од Нормативот 
за воспитно-образовниот кадар и стручните работници 
за реализација на Програмата за Воспитно-образовната 
дејност во предучилишното воспитание и образование, 
донесен од Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на децата 
на 14 мај 1987 година во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената самоуправна интересна зае-
дница на начин предвиден за објавување на општите 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со Решение 
У.бр.90/90 од 10 октомври 1990 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на актот означен во точката 
1 од ова решение, затоа што дава можност за вршење 
на работите педагог во предучилишна установа и на 
лица што не ги исполнуваат пропишаните услови, а“се 
затечени на тие работи на денот на влегувањето во сила 
на Нормативот. 

4. На седницата Судот утврди дека со Нормати-
вот, во согласност со овластувањето од член 126 од 
Законот за иредучилишно и основно воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83 и 29/ 
89), е утврден видот на стручната подготовка на воспит-
но-образовниот кадар во предучилишното воспитание 
и образование. Притоа, за вршење на работите на 
педагог е предвидено завршен филозофски факултет-
-група предучилишни педагози или филозофски факул-
тет-група еднопредметна педагогија. Понатаму, во вид 
на забелешка, е предвидено дека стручен работник-пе-
дагог може да биде и лице кое завршило филозофски 
факултет-двопредметна педагогија, доколку има засно-
вано работен однос пред влегувањето во сила на Нор-
мативот. 

5. Со член 119 став 1 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование е предвидено 
дека згрижување и воспитание остваруваат воспитува-
чи, педагошко-медицински сестри и други стручни 
работници, а во ставовите 2,3,4 и 5 е утврден видот на 
стручната подготовка за вршење на згрижувачката и 
воспитната работа на воспитувачите и педагошко-ме-
дицинските сестри: Во тие рамки е предвидено дека 
воспитувачи можат да бидат и лица кои завршиле 
филозофски факултет-група педагогија-двопредметни 
студии, ако имаат завршено социјалистичка студија за 
предучилишни педагози. Во став 6 од овој член е 
утврдено дека во организациите за згрижување и воспи-
тание работат и други стручни работници: педагози, 
психолози, лекари-педијатри, виши медицински се-
стри, дефектолози, социјални работници, музички пе-
дагози, ликовни педагози и педагози по физичко воспи-
тание, без утврдување на видот на нивната стручна 
подготовка. 

Според член 126 од Законот видот на стручната 
подготовка на воспитувачите, наставниците и другите 
стручни работници кои извршуваат работи и работни 
задачи во организациите за згрижување и воспитание и 
во основните училишта се регулира со плановите и 
програмите за Воспитно-образовната дејност, што со-
гласно член 210 од Законот, ги донесува самоуправната 
интересна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование. 

Судот понатаму утврди дека во преодните одред-
би на Законот за предучилишно и основно воспитание и 
образование не е утврдена правната положба на лицата 
со завршен филозофски факултет -група педагогија-
-двопредметни студии, кои се затечени во вриењето на 
работите и работните задачи воспитувачи или педагози 
во организациите за предучилишно воспитание. 

Од наведените законски одредби, според мисле-
њето на Судот, произлегува дека самоуправната инте-
ресна заедница за предучилишно и основно воспитание 
и образование е овластена да го пропишува видот на 
стручната подготовка на воспитно-образовниот и дру-
гиот стручен кадар, но не да пропишуваат и преоден 
режим за оние лица што ја немаат таа подготовка, а се 
затечени во вршењето на тие работи. Поради тоа, 
Судот смета дека во услови кога завршениот филозоф-
ски факултет-група двопредметна педагогија, ниту со 
Законот, ниту со Нормативот не е утврден како услов 
за вршење на работите на педагог во предучилишна 
установа, ниту, пак, со Законот се утврдува преоден 
режим за затечените педагози со тој вид стручна 
подготовка, предвидувањето преоден режим за тие 
лица што се затечени во вршењето на тие работи на 
денот на влегувањето во сила на Нормативот излегува 
надвор од рамките на овластувањето на самоуправната 
интересна заедница содржано во член 126 од Законот. 
Поради тоа, Судот оцени дека оспорената забелешка е 
во спротивност со означените законски одредби. 
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Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 90/90 
20 февруари 1991 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

132. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 февруари 
1991 година, донесе 

влијание и при вреднувањето на работниот стаж во таа 
смисла што тој не може различно да се вреднува во 
зависност дали е остварен во или вон училиштето. 

Со оглед на тоа што со член 20 став 1 точка 4 од 
Правилникот се предвидува основот работен стаж да се 
вреднува различно во зависност дали е остварен во и 
вон Училиштето, Судот оцени дека оспорената одредба 
од Правилникот не е во согласност односно е во 
спротивност со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 276/90 
6 февруари 1991 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА член 20 став 1 точка 4 од 

Правилникот за основите и мерилата за решавање на 
станбените потреби на работниците во Училиштето за 
средно образование „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ во Скопје, 
донесен со референдум на 14 јануари 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден 
за објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и законито-
ста на одредбата од правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука, затоа што предвидува основот работен 
стаж, при .утврдувањето редот на првенство за доделу-
вање на стан, да се вреднува различно во зависност дали 
е оставарен во и вон Училиштето што не било во 
согласност со Уставот и било во спротивност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одредба од Правилникот е предвидено основот работен 
стаж да се вреднува со по 2 бода за секоја полна година, 
а работниот стаж во Училиштето со по 3 бодови. 

5. Согласно ставот 3 на точката 5 од Амандман 
XXV на Уставот на СР Македонија работниците во 
здружениот труд за вкупна лична и заедничка потрошу-
вачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со сво-
јот придонес во остварувањето на доходот што го дале 
со тековниот труд и со управувањето со општествените 
средства како минат труд на работниците. 

Според член 52 од Законот за основните права од 
работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 
42/90) работниците ги користат средствата за заедничка 
потрошувачка по основ на распределбата според тру-
дот и солидарност“а според основите и мерилата утврде-
ни со општиот акт односно со колективниот договор. 

Од означените уставни и законски одредби прои-
злегува дека работниците кои работат со средства во 
општествена сопственост, учествуваат во распределба-
та на средствата за заедничка потрошувачка односно во 
решавањето на станбените потреби сразмерно на при-
донесот односно врз основа на распределбата според 
трудот и солидарноста. 

Имајќи предвид дека училиштата стекнуваат до-
ход со слободна размена на трудот, врз основа на 
начелата на заемност и солидарност, во рамките и 
преку самоуправната интересна заедница за насочено 
образование, од кои се издвојуваат средства за решава-
ње на станбените потреби на работниците како дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, Судот смета 
дека начинот на стекнувањето на средствата треба да 
има влијание при вреднувањето на критериумите за 
определување редот на првенството за доделување на 
стан во општествена сопственост. Поради тоа, Судот 
смета дека ваквиот карактер на средствата треба да има 

133. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 28 февруари 
1991 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА член 3 од Трошковниот за 

надоместок на трошоците во постапката за извршен 
увид на терен, донесен од Извршниот совет на Собра-
нието на Општината Гостивар на 31 мај 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Гости-
,вар“. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр, 161/90 од 16 јануари 1991 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на член 3 од .трошковникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред 
Судот се постави прашањето за неговата спротивност 
со Законот за шумите. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 3 од 
Трошковниот е предвидено за 'решавање на барањата 
за паркирање на дрва во приватни шуми да се плаќаат 
трошоци во вид на надоместок. 

5. Според член 32 од Законот за шумите („Служ-
бен весник на СРМ“ бр, 20/74, 25/86 и 41/88) со шумите 
на кои постои право на сопственост се стопанисува врз 
основа на критериумите за извршување на сечите и 
работите на одржувањето и унапредувањето на шумите 
утврдени со одлука на собранието на општината. Со-
гласно ставовите 1 и 2 на член 52 од овој закон 
општината може да ја преземе грижата за одржување и 
унапредување, на шумите на кои постои право на 
сопственост доколку сопственикот на шумата не ги 
презема опре/делените мерки за одржување и унапреду-
вање, а сопствениците се должни на општината да и ги 
надоместат трошоците за тоа. Според став 5 на овој 
член под одржување и унапредување на шумите се 
подразбира пошумување на пасишта, нега на шумите и 
културите, подобрување на состојбата на дрвниот 
фонд, како и заштитата од пожар, штетни инсекти и 
растителни болести. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека Законот ги утврдил работите и ги пропишал 
условите под кои може да се задолжат сопствениците 
на шумите да плаќаат надоместок за одржување и 
унапредување на шумите, при што не предвидел мож-
ност за општината да востановува обврска за плаќање 
надоместок за ознака за сеча на шумите на кои постои 
право на сопственост. 

Со оглед на тоа што со сопорениот член 3 од 
Трошковниот е утврдена обврска сопствениците на 
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шуми да плаќаат определен износ за работите на ознака 
за сеча, Судот оцени дека тој е во спротивност со 
означените законски одредби. 

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

У. бр. 163/90 
28 февруари 1991 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за судските 
такси („Службен весник на СРМ“ број 46/90) е направе-
на грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 
Во Таксената тарифа, Тарифен број 11 точка 2 

по зборовите: „се плаќа“, треба да се додаде бројот 
„2%". 

Број 13-161/2 
4 март 1991 година Од Законодавно-правната коми-

Скопје сија на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување на изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за личните 
доходи и другите надоместоци на пратениците во Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија и 
другите избрани и именувани лица во Републиката 
(„Службен весник на СРМ“ број 36/90), е направена 
грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРА-
ТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИ-
ТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУ-

БЛИКАТА 

Во членот 5 став 3 наместо зборовите: „од 3,70", 
треба да стојат зборовите: „до 3,70". 

Број 13-516/2 
4 март 1991 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 

комисија 
на Собранието на СРМ 

Обласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка за утврдување право на сопственост врз не-
движен имот по тужбата на тужителот Илиевски Ѓор-
ѓи, застапував од адвокатот Драган Поповски од Скоп-
је, против тужениот Михајловски Александар од Скоп-
је, со непозната адреса на живеење. 

На тужениот му се назначува за привремен за-
стапник адвокатот Колев Горан од Скопје, кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката се додека тој 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за поништување 
на договор по тужбата на тужителот Ајредини Шукри 
од с. Теарце против тужените Хусеини Расим и Хаки 
Хусеини од с. Теарце, кои сега се со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикуваат тужените Хаки Хусеини и Расим 
Хусеини од с. Теарце да се јават во Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да 
достават своја адреса или постават полномошник. Во 
спротивно, судот ќе им постави привремен застапник 
кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапка-
та. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 168/90. (41) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот во Штип е покрената постап-
ка за надомест на штета по тужбата на тужителите 
Мишко ЦГумански и Предраг Василевски од Штип, 
застапуваш! од адвокатот Фиданчо Трајановски од Ра-
довиш, против тужениот Страхил Богојевски од Штип, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да 
одреди свој застапник. Во спротивно, ќе му биде поста-
вен привремен застапник по службена должност кој ќе 
ги застапува неговите права и интереси до окончување-
то на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П.бр. 64/91. (39) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 3530/90, на регистарска влошка бр. 
1-538-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на лицето овластено за застапување на Училишниот 
центар за средно образование „Мирко Милески, Ц.О., 
Кичево, ул. „Рудничка" бр. 2, со следните податоци: 
Досегашниот застапник Ванчо Михајловски, директор, 
без ограничување, се брише, а се запишува Бранислав 
Велјановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр.3530/90. (24) 

Од Општинскиот суд Скопје I 
3566/90. 

Скопје, УЛ. бр. 
(40) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр.7128/90, на регистарска влошка 
бр .2-7864-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на станбената задруга под фирма: Станбена 
задруга „Керамика“, Ц.О., „Раштански пат“ бб - Титов 
Велес. 
Дејност: - вршење на инвеститорски работи за изградба 
на семејни станбени згради и станови, како и деловни 
простории, доколку истите се наоѓаат во станбената 
зграда во која се наоѓаат становите на членовите на 
станбената задруга; организирање на штедење за стан 
на членовите на задругата - купување на станбени 
згради и станови, како и деловни простории, доколку 
истите се предвидени во станбената зграда во која се 
наоѓаат становите на членовите на станбената задруга 
заинтересирани за вршење на дејност со личен труд од 
општествени правни лица за потребите на своите чле-
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нови; - набавување на градежен материјал и елементи 
потребни за изградба на станбени згради, станови и 
деловни простории за своите членови; - одржување на 
станбени згради и станови на членовите на станбената 
задруга. 

Задругата е основана со акт за основање од 
19.XII.1990 година, а основачи се: Бутимов Љубомир, 
Ацева Ката, Ќурчиева Елисавета, Карастојанова Сне-
жана, Кулева Менка, Стојанова Вукица; Ончева Сил-
енана, Трајчевски Томе, Андоновски Бељан, Ристов 
Зоран, Пановски Благоја, Босилкова Светлана, Јанева 
Христина, Николов Мито, Петрушевски Никола, Ма-
невска Виолета, Јордановска Драгица, Николова Дан-
че, Стојановски Борис и Најдовски Воислав. 

Станбената задруга во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име за своја сметка. 

Станбената задруга во правниот промет настапу-
ва самостојно и неограничено, за своите обврски одго-
вара со сиот свој имот-целосна одговорност. 

За обврските на задругата кои не можат да се 
измират од средствата на задругата одговараат задруга-
рите во висина на основачкиот влог од 20,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Драгица Јорда-
новска, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7128/90. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Срег. бр.4153/90, на регистарска влошка 
бр.1-238-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проши-
рувањето на споредната дејност на Автосообраќајниот 
училишен центар „Боро Петрушевски“, Џ.О., - Скопје 
бул. „Едвард Кардељ“, бр. 26-б, со следните податоци: 
Споредната дејност се проширува со: 120190 - останато 
образование - обука на кандидати за управување со 
моторни возила од „Ц" категорија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр.4153/90. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр.4565/90, на регистарска влошка 
бр.1-5739-0-0-0, го запиша во судскиот регистар врше-
њето на стопанска дејност на здружението на граѓаните 
со следните податоци: 

Фирма и седиште: 
1. Здружение на граѓани за обавување на јавен 

превоз во градски и приградски сообраќај „Македони-
ја“, Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр.20, Скопје. 

2. Здружението е основано со Одлука бр.1 од 
19.V.1990 година. 

Дејности односно работи на субјектот: 
1. обавување на јавен превоз во градски и при-

градски сообраќај; 
- превоз на патници во градскиот и приградскиот 

сообраќај; 
- шифра на подгруната - 060601. 
Овластување на субјектот на уписот во правниот 

промет: 
1. Здружението во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
2. За обврските во правниот промет со трети 

лица Здружението одговара со сите свои средства. 
Имиња на лица овластени за застапување: 
1. Томе Најдовски, претседател на Собранието 

на Здружението. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срг. бр. 

4565/90. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-, 
то Срег. бр. 7420/90, на регистарска влошка бр. 
2-8129-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на станбената задруга под фирма: Станбена за-

друга „Паланка Градба“, Џ.О., Крива Паланка, ул. 
„Илинденска“ бб Основачи се: Ѓорѓиевски Слободан, 
Ѓорѓиевски Мирче, Илиевски Драган, Велиновска 
Стоименка Велиновски Предраг, Илиевски Санде, Ве-
линовски Ристо, Илиевски Томе, Станковски Доне, 
Груевска Станка, Митовска Стојанка, Цветановски 
Коста, Станковски Доче, Станковски Љупчо, Спасов-
ски Бранко, Ангеловски Венко, Митровски Љупчо, 
Стојановски Стојанче, Ангеловска Снежана, Давидов-
ски Александар, Младеновски Благој, Стојановски 
Славко, Колевски Михајло, Николовски Борче, Симо-
новска Тодорка. 

Предмет на работа на станбената задруга е: 1 
вршење инвеститорски работи за изградба на семејни 
станбени згради и станови, како и деловни простории, 
доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која 
се наоѓаат и становите на членовите на станбената 
задруга: 2. - организирање на штедење за стан за 
членовите на задругата; 3. купување на станбени згради 
и станови, како и деловни простории, доколку истите се 

предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и 
станот на членот на станбената задруга заинтересиран 
за вршење на дејноста со личен труд од општествено 
правни лица за потребите на своите членови: 4. набаву-
вање на градежен и друг материјал и елементи потреб-
ни за изградба на станбени згради, станови и деловни 
простории за своите членови: 5. одржување нзѓ станбе-
ни згради и станови на членовите на станбената задру-
га. 

Во правниот промет со трети лица Станбената 
задруга истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на правниот промет со трети лица 
Станбената задруга одговара со сите средства со кои 
располага Ц.О., а за обврските кои не можат да се 
намират од имотот на задругата, одговараат задругари-
те до висина на влогот - 10,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е: 
дипл. градежен инженер Стоименка Велиновска, в.д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 
Срег.бр.7420/90. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 7219/90, на регистарска влошка бр. 2-1863-
0-0-0,го запиша во судскиот регистар усогласувањето со 
Законот за задругите и запишувањето право на вршење 
на надворешно трговска дејност на Градежно занаетчи-
ската услужна задруга „Скопје монт", Ц. О., ул. „Вич“ 
бр. 24, кула 14. Задругата е основана на 15. XI. 1983 
година со Самоуправна спогодба, а основачи се: Кова-
чевиќ Лука, Трајковски Зеле, Мустафа Селадин, Сели-
ми Кемал и Аметовски Рамадан. 

Дејности на задругата се: 050302 - завршни и 
занаетчиски работи во областа на градежништвото; 
трговијата на мало; 070123 - трговија на мало со 
метална и електро - техничка стока; 070124 - трговија 
со огрев и со градежни материјали; 070126 - керамика, 
стакло и порцелан, 070127 - бои, лакови и хемикалии; 
070132 - трговија на мало со мешовита стоки; 070140 -
трговија на мало со возила, деловиЈприбор; 070150 -
трговија на мало со нафтени деривати; трговија на 
големо; 070211 - жита и млечни производи; 070212 -
зеленчук, овошје и преработки; 070213 - алкохолни 
пијалоци; 070219 - разни животни продукти и произво-
ди за домашни потреби; 070223 - метални и електроте-
хнички стоки; 070224 - промет на градежен, санитарен, 
и инсталационен материјал; 070225 - хемиски произво-
ди, бои и лакови; 070226 - хартија, канцелариски 
материјал и прибор; 070230 - трговија на големо со 
возила, делови и прибор; 070240 - трговија на големо со 
Нафтени деривати; 070260 - трговија на големо со 
индустриски отпадоци; 11090 - деловни услуги; 110309 -
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неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 -
други неспомнати услуги; 060502 - превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

Надворешно - трговски промет: 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 -
надворешна трговија со непрехранбени производи; По-
средување во областа на прометот со стоки и услуги; 
Застапување во областа на прометот со стоки и услуги. 

Задругата во правниот промет со трети лида 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет задру-
гата одговара со сите свои средства Ц. О. 

За обврските на задругата кои не можат да се 
намират од средствата за задругата одговараат задруга-
рите во висина на основачкиот влог, еднократно. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Ковачевиќ Лука, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7219/90. 
(29) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Срег. бр. 6943/90 на регистарска влошка бр. 2-1846-0-
0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на 
задругата со Законот за задругите и запишувањето 
право на работење во надворешно трговскиот промет 
на Услужно прометната задруга „Кровомонт", Ц. О., 
ул. „Венјамин Мачуковски“ бб, - Скопје, со следните 
податоци: Задругата е основана со самоуправна спогод-
ба донесена на 24. VI. 1984 година, а е усогласена со 
статутот усвоен на референдум на 11. XII. 1990 година. 
Дејност: производство, преработка и конзервирање 1на 
овошје и зеленчук; 020201 - земјоделски услуги за 
растително производство: 050301 - поставување и по-
правка на градежни инсталации; 050302 - завршни и 
занатечиски работи во градежништвото; 070111 - леб, 
печиво, млеко, и млечни производи; 070123 - метални и 
електротехнички стоки; 070124 - огрев и градежен 
материјал, 070127 - бои, лакови и хемикалии; 070132 -
останата трговија со мешовити стоки; 070211 - жита и 
мелничка производи; 070212 - зеленчук, овошје и 
преработки; 070213 - алкохолни и безалкохолни пијала-
ци; 070219 - разни животни продукти и производи за 
домашни потреби; 070222 - сирова кожа, волна и сл.; 
070223 - метални и електротехничко стоки; 070224 -
градежен, санитарен и инсталационен материјал; 
070225 - хемиски производи, бои и лакови; 070240 -
трговија на големо со нафтени деривати; 070250 -
мешовити стоки; 070260 - индустриски отпадоци; 
090123 - изработка на разни метални производи, 090124 
- услуги на металопреработувачкото занаетчиство за 
домаќинство; 090129 - други услуги на металопрерабо-
тувачкото занаетчиство; 110309 - неспомнати услуги во 
прометот; 110401 - просторно и урбанистичко планира-
ње и проектирање; 110402 - проектирање на градежни 
објекти; 110403 - друго проектирање; 110404 - инжене-
ринг; 110909 - останати неспомнати услуги, откуп, 
преработка и промет на шумски плодови и билки. 

Надворешно трговски дејности: 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 -
надворешна трговија со непрехранбени производи; -
посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, - изведување на градежни занаетчиски 
работи. 

Неограничени овластувања. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

задругата одговара со сите свои средства, а задругарите 
одговараат ограничено супсидијарно до висината на 
основачкиот влог од 1.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување во внатрешениот 
и надворешниот трговски промет е Властимир Трајчев-
ски„ директор, без ограничување. 

Од Задругата истапиле основачите Милошевиќ 
Драгиша на 4. И. 1990 година, Ангеловски Богдан на 
10. И. 1989 година, Кипријановски Зафир на 6. I. 1990 
година и Тодоровски Гуте на 23. V. 1989 година. 

Покрај основачот кој останал, Трајчевски Вла-
стимир, пристапиле и основачите Тодоровиќ Оливера и 
Јовевска Славица на 11. XII. 1990 година,. 

Од Окружниот стопанску суд во Скопје, Срег. 
бр. 6943/90.(30)' 

Окружниот стопанску суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 4605/90 на регистарска влошка 1-521-0-0-0 
ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување во внатрешен промет на 
Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ", Ц. О., 
Скопје, ул. „700" бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Булатовиќ Драгослав, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Јовановиќ Билјана, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4605/90. (31) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 38/91, на регистарска влошка бр. 
2-1071-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето со законот за задругите на Градежната-тргов-
ска задруга „Солитер“, Џ.О,, Скопје, бул. „Босна и 
Херцеговина“ - бб, барака - 3, со следните податоци: 

Задругата е усогласена со статут усвоен на рефе-
рендум а основачи се: Џамбазов Коста, Милошевски 
Илија, Лазаревски Генче, Томов Јован, Зураим Реџе, 
Миле Митев, Речко Аземовски и Сунчица Велевска. 

Дејност: 012001 - производство и обработка на 
камен; 012142 - производство на префабрикувани гра-
дежни елементи; 011010 - преработка на алуминиум; 
050301 - поставување и поправка на градежни инстала-
ции 050302 - завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото; 070211 - жита и мелнички производи; 070212 
- зеленчук овошје и преработка; 070213 - алкохолни 
пијалаци; 070219 - разни животни продукти и производи 
за домашни потреби; 070221 - текстил и конфекција; 
070222 - сурова кожа волна и слично; 070226 - хартија 
канцелариски материјал и гхробор; 070126 - керамика 
стакло и порцелан;070122 - обувки, кожа, гума и 
пластика; 070128 - книги, канцалариски материјал и 
прибор; 070223 - метални и електротехнички стоки; 
070224 - градежни, санитарни и инсталациони материја-
ли; 070225 - хемиски производи, бои и лакови; 070250 -
трговија на големо со мешовити стоки; 070260 - тргови-
ја на големо со индустриски отпадоци; 070230 - трговија 
на големо со возила, делови и прибор; 070229 - други 
непрехранбени производи; 110303 - комерцијални рабо-
ти во остварување на функцијата на“промет на стоки и 
услуги; 110304 - услуги на пазарот на големо и мало; 
050100 - изградба, реконструкција, адаптација, и по-
правка на стопански станбени и други згради. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 
- надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи. 

Задругата во платниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, 

за обврските сторени во платниот промет со 
трети лица, задругата одговара со сите свои средства, а 
задругарите во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Миле Митев, директор на задру-
гата, без ограничување. 

Од задругата истапуваат основачите: Џамбазов 
Коста, Милошевски Илија, Лазаревски Генче, Томов 
Јован и Зурапи Рецеп со одлука за истапување на 25.IX. 
1990 година, а пристапуваат основачите: Миле Митев, 
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Речко Аземовски и Сунчица Велевска, со одлука за 
пристапување од 25 .IX.1990 година. 

од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
38/91. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 7458/90, на . регистарска влошка бр. 
2-1047-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето на задругата со Законот за задруги и запишува-
њето право на работење во надворешен трговски про-
мет на Градежно-занаетчиска задруга „Преспа“, Џ.О., 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров44, бр. 37-а - Скопје, со 
следните податоци: 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на 
референдум на 19.XII.1990 година. 

Од Задругата истапиле основачите: Петрушева 
Веса, Георгевски Владимир, Соколов Бојан, Ортаков 
Вангел, Дојчинов Ненко и Жепчевски Митре, а остану-
ваат основачите: Камшшсовски Илија, Јованчев Асен, 
Околиќ В историја и Владнмкров Стефан. 

Дејност: 050100 - високоградба; 050202 - изград-
ба на хидроградежни објекти; 050304 - поставување и 
поправка на градежни инсталации; 050302 - завршни и 
занаетчиски работи во градежништвото; 090110 - изра-
ботка на предмети од неметали; 090123 - изработка на 
разни метални предмети; 090140 - изработка и поправ-
ка на дрвени предмети; 110402 - проектирање на гра-
дежни објекти; 110403 - останато проектирање; 110404 
- инженеринг; 020302 - рибарство на реки, езера и 
рибници; 070112 - овошје зеленчуци и нивна преработ-
ка; 070113 - месо, живина, риба и месни производи; 
070114 - разни животни намирници, алкохолни пијало-
ци и производи за домашни потреби; 070121 - текстил и 
конфекција; 070122 - обувки, кожа, гума и пластика; 
070123- метални и електротехнички стоки; 070124 -
огреани и градежни материјали 070126 - керамика, 
стакло и порцелан; 070127 - бои, лакови и хемикалии; 
070128 - книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 - тутун и останати непрехранбени производи; 
070132 - останата трговија со мешовита стока; 070140 -
трговија на мало со возила и делови; 070150 - трговија 
на мало со нафтени деривати. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 
- надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи. 

Задругата во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства. За обврските на задру-
гата кои не можат да се намират од средствата на 
задругата, одговараат задругарите во висина на влогот 
во износ од 24.000, 00 динари. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Камшикоски Илија, 
директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7458/90. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр.1203/90, на регистарска влошка бр. 
2-1867-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето на Задругата согласно Законот за задругите на 
Молеро-фарбарската задруга „Пролет“, Д.О., Скопје, 
ул. „Гуро Ѓоновиќ“ бр. 32. 

Скратена фирма на задругата: МФЗ „Пролет“, 
Д, О. Скопје, со следните податоци: 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на 
референдум од 10.IV. 1990 година, а основачи на 
задругата се: Страчков Димитриј, Наќевски Живко, 
Кенковски Стефче, Георгиевски Бранко, Кочковски 
Петре, Ивановски Борис, Илиевски Мице, Трајчевски 

Никола, Андрејевски Живко, а од задругата истапиле 
задругарите: Кенковски Петре на 11.VIII.1989 година, 
Ивановски Борис, Илиевски Мице, Трајчевски Никола 
и Андрејевски Живко, со одлука за истапување од 
25.1.1990 година. 

Дејност: 050302 - молеро-фарбарска (молеро-
-фарбарски работи и антикорозивна заштита на челни-
те конструкции на завршни работи во градежништво-
то), тапетарска и декораторска; 070112 - леб, пециво, 
млеко и млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје и 
преработка; 070113 месо, живина, риба и месни 
преработки; 070114 - разни животни продукти, алко-
холни пијалоци и производи за домашни потреби; 
07Q121 - текстил и конфекција; 070122 - обувки, кожа, 
гума и пластика; 070123 метални и електротехнички 
стоки; 070124 - огрев и градежни материјали; 070125 -
мебел; 070126 - керамика, стакло и порцелан; 070127 -
бои, лакови и хемикалии; 070128 - книги, канцелариски 
материјал и прибор; 070129 - тутун и други непрехран-
бени производи; 070132 - друга трговија со мешовити 
стоки; 070131 - стоковни куќи; 070140 - трговија на 
мало со возила и делови; 070150 - трговија на мало со 
нафтени деривати; 070211 - жига и мелничка произво-
ди; 070212 - зеленчук, овошје и преработки; 070213 -
алкохолни пијалаци; 070214 - добиток и живина; 070219 
- разни животни продукти и производи за домашни 
потреби; 070221 - текстил и конфекција; 070222 -
сурова козќа, волна и слично; 070223 метални и 
електротехнички стоки; 070224 - градежен материјал, 
санитарен и инсталационен материјал; 070225 - хемиски 
производи, бои и лакови; 070226 - хартија, канцалари-
ски материјал и прибор; 070229 - тутун и други непре-
хранбени производи; 070230 - трговија на големо со 
возила, делови и прибор; 070240 - трговија на големо со 
нафтени деривати;070250 - трговија на големо со мешо-
вити стоки; 070260 - трговија на големо со индустриски 
отпадоци. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 
- надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи. 

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

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со сиот свој имот. 

За обврските на задругата што не можат да се 
намират од средствата на задругата, одговараат задру-
гарите до висина на влогот - еднократно. 

Лице овластено за застапување за внатрешен и 
надворешен трговски промет е: Страчков Димитриј, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 
Срег.бр.1203/90. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег.бр.6458/90, на регистарска влошка бр. 2-2005-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со 
Законот за задругите и запишувањето право на вршење 
работи во надворешно трговскиот промет на Градежно-
занаетчиската услужна задруга „Интеграл", Д.О., ул. 
„Ѓорче Петров44 - бб. Скопје, со следните податоци: 

Дејност: 050100 - високоградба, изградба, рекон-
струкција, адаптација и поправка на стопански, станбе-
ни и други згради; 050201 - изградба на сообраќајни 
објекти, изградба, реконструкција и поправка на па-
тишта, туневи, улици, плоштади, железнички и патни 
мостови, надвозници, вијадукти и друго; 050209 - из-
градба на останати објекти од нискоградба, 05030 -
инсталациоии и завршни работи во градежништвото; 
050301 - поставување и поправка на градежни инстала-
ции,'поставување, поправка и одржување на внатрешни 
канализациони и електрични инсталации и гас, писта-
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лации на лифтови и дигалки, клима уреди и друго; 
050302 - завршни и занатски работи во градежништво-
то; фасадерски, терацерски, молеро-фарбарски, парке-
тарски, гипсарски, штукомерски и изоЛатерски работи, 
работи на обложување на подови и степеништа со 
линолеум и друг материјал; стаклорезачки, керамичар-
ски, градежно-фарбарски и лимарски работи и други 
градежни и завршни работи извршени на изградба на 
нови и одржување на постоечките станбени и други 
згради и објекти; 07011 - трговија на мало со прехран-
бени производи; 070111 - леб, пециво, млеко и млечни 
производи; 070112 - зеленчук, овошје и преработки; 
070113 - месо, живина, риба и месни преработки; 
070114 - разни животни намирници, алкохолни пијала-
ци и производи за куќни потреби; 070121 - текстил и 
конфекција; 070122 - обувки, кожа, гума и пластика; -
G70123 - метална и електро техничка стока; 070124 -
огрев и градежен материјал; 070125 - намештај; 070126 
- керамика, стакло и порцелан; 070127 - бои, лакови и 
хемикалии; 070128 - книги, канцелариски материјал и 
прибор; 070129 - тутун и останати непрехранбени прои-
зводи; 070132 - останата трговија со мешовита стока; 
070140 - трговија на мало со возила и делови; 07021 -
трговија на големо со прехранбени производи; 070211 -
житарици и мелничка производи; 070212 - овошје, 
зеленчук и преработка; 070213 - алкохолни пијалаци; 
070214 - стока и живина; 070219 - животни намирници и 
производи за куќни потреби; 070221 - текстил и кон-
фекција; 070222 - сурова кожа, волна и слично; 070223 -
метална и електро-техничка стока; 070224 - градежни, 
санитарни и инсталационен материјал; 070225 - хеми-
ски производи, бои и лакови; 070226 -хартија, канцела-
риски материјал и прибор; 070229 - тутун, и останати 
непрехранбени производи; 070230 - трговија на големо 
со возила, делови и прибор; 070250 - трговија на големо 
со мешовита стока; 070260 - трговија на големо со 
индустриски отпадоци; 110309 - неспомнати услуги во 
областа на прометот; 110402 - проектирање на градеж-
ни објекти; 110403 - останато проектирање; 110404" -
инженеринг. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 07310 -
надворешна трговија со непрехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, неограничени овластувања. 

За обврските во правниот промет задругата одго-
вара со сиот свој имот. За обврските на задругата о што 
не можат да се намират од средствата на задругата 
одговараат задругарите, до износот на основачкиот 
влог, а најмногу 'секој поединечно до 1.000,00 динари. 
Задругарот кој истапил од задругата во рок од една 
година, одговара за обврските на задругата настанати 
во времето на неговото членство во висина од основач-
киот влог, а најмалку до 1.000,00 динари. 

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

Задругата е основана со самоуправна спогодба од 
12.IV.1985 година, а е усогласена со Законот за задру-
гите со Статут усвоен на референдум на 16.Х.1990 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 
Срег.бр.6458/90. (35) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
су дови („Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 
11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА: 
Претседател на Окружниот стопански суд -

Штип; еден судија на Окружниот стопански суд-Скопје; 
еден судија на Окружниот суд-Скопје; еден судија на 
Општинскиот суд-Охрид; еден судија на Општинскиот 
суд-Струмица; двајца судии на Општинскиот суд-Него-
тино; (реизбор и избор); еден судија на Општинскиот 
суд-Свети Николе и еден судија на Општинскиот суд-
-Прилеп. 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци за 
движењето во работата и другите активности да подне-
сат до Собранието на СРМ - Комисија за прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Број 10-642/1 ^ v 
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