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

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

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

933. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ДАЛЕКУВОД ОД 35/10 кВ, НА РЕЛАЦИЈАТА 
САМОКОВ - МАКЕДОНСКИ БРОД, НА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на далекувод од 35/10 кВ, на релацијата Самоков -
Македонски Брод, на подрачјето на општината Маке-
донски Брод, чиј инвеститор ќе биде ЈП „Електросто-
панство на Македонија“ од Скопје и се определува зем-
јиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:25.000, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-2372/1 
2 септември 199'6 година 

Скопје 

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

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

Бр. 23-2347/1 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

934. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ ОД ЛЕВАТА СТРАНА НА РЕГИОНАЛ-
НИОТ ПАТ Р-108, ДЕЛНИЦА КАВАДАРЦИ - РО-
СОМАН, ЛОКАЛИТЕТ НА КП БРОЈ 3537/3 НА ПО“-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни објекти од левата 
страна на регионалниот пат Р-108, делница Кавадарци -
Росоман, локалитет на КП број 3537/3, што треба да се 
гради на КП бр. 3537/3, КО „Кавадарци“ во м.в. „Кр-
стот“ со вкупна површина од 650 м2, на подрачјето на 
општината Кавадарци, чиј инвеститор ќе биде ПТУ 
„Дизајн-центар - Инженеринг“ од Кавадарци и се опре-
делува земјиштето кое му припаѓа на објектот за него-
вата редовна употреба. 

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

935. 
Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1996 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија, („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

И СОЈУЗИ ВО 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Дел од нераспределените средства планирани во Бу-

џетот на Република Македонија за 1996 година, за фи-
нансирање на општествени организации, друштва, 
здруженија на граѓаните и сојузи во износ од 780.000 
денари, се распределуваат на следниве корисници: 

во денари 
1. Сојуз на извидници на Македонија 200.000,00 
2. Здруженија на судиите на Република 

Македонија 330.000,00 
3. Сојуз на пензионерите на Македонија 

Републички одбор 150.000,00 
4. Здружение на новинарите на Македонија 100.000,00 

Член 2 
За извршување на оваа одлука се грижи Министер-

ството за финансии. 
Член 3 

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

Бр 23-1327/1 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

936. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНА-
РОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ВИ-
ЕНА, ОД АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ВИЕНА 

Член 1 
Се одвојува Постојаната Мисија на Република Маке-

донија при меѓународните организации со седиште во 

Петок, 13 септември 1996 
Скопје 

Број 48 Год.LII 
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Виена од Амбасадата на Република Македонија во Ре-
публика Австрија, со седиште во Виена. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-2354/1 
2 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-2355/1 
2 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

Бр .23-2364/1 
2 септември 1996 година 

Скопје 

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

Тарифен Тарифна Наименување 
број ознака 

Количина 

84.72 

937. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

СО СЕДИШТЕ ВО ХАГ 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-

ларно претставништво во Кралството Холандија во 
ранг на Амбасада, со седиште во Хаг. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

8427.90 

Други канцелариски ма-
шини (на пример: ма-
шини за умножување 
хектографски или на 
матрица, машини за 
адресирање, автоматски 
машини за исплата на 
банкноти за сортирање, 
броење и завиткување 
на метални пари, ма-
шини за острење мо-
ливи, машини за пер-
формирање и спојување 
со жичени колци). 
-Друго - 847290005 
(ламинатори) 

35 парчиња 

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

ИСПРАВКИ 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Законот за локалните 
избори („Службен весник на Република Македонија“ 
број 46/96) се направени грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 

- Во членот 8 став 2 зборовите: „одржани во 1994 
година“ се бришат. 

- Во членот 23 став 3 наместо зборот „пратениците“ 
треба да стои зборот „претставниците“. 

Во членот 80 после зборовите „избирачките одбо-
ри“ се додаваат зборовите: „од членовите 8 став 2 и 10 
став 1 на овој закон“. 

ОД ЗАКОНОДАВНО 
-ПРАВНАТА КОМИСИЈА, 

НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 13-3199/1 
Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1236/96 на регистарска влошка бр. 1-62459-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК 
МАРКЕТ-Р" д.о.о. увоз-извоз, ул. „11 Октомври“ бр. 
42-а, Скопје. 

Се запишува: бришење на претпријатието за трго-
вија на големо и мало „МАК МАРКЕТ-Р' д.о.о. увоз-
извоз, ул. „11 Октомври“ бр. 42, а кон претпријаитето 
за производство и трговија „МЕТАЛПЛАСГ" д.о.о. 
увоз-извоз, ул. „Скупи“ бб. со рег влошка 1-62459-0-0-
0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1236/96. (7121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1601/96 на регистарска влошка бр. 1-67914-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет и услуги „ИНТЕРСКОП 

938. 
Врз основа на член 27, став 12, од Законот за цари-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за финансии и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

39.26 Други производи од пла-
стични маси и произ-
води од други матери-
јали од тарифниот број 
39.01 до 39.14 

3926.90 -Друго 
3926.909 —Друго 

(фолии за пластифици-
рање) 
392690905 100.000 парчиња 
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ТРЕЈД“ п.о. експорт-импорт ул. „Коста Веселинов“ 
бр. 6, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 27.06.1996 год. а основач е Славко Тодоровска 

Дејности: 070310, 070320, малограничен промет со 
соседни држави, зает. во промет со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, фри-шопови, консигнациони 
складови, реекспорт, меѓ. превоз на патници и стоки 
во друмски сообраќај, туристички работи со стран-
ство, меѓународни услуги во друмски сообраќај. 

Неограничени овластувања. Потполна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и на-
дворешно трговскиот промет е Славко Тодоровска 
работоводен орган, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1601/96. (7069) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2772/96 на регистарска влошка бр. 1-18797-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ЗАР“ 
п.о. увоз-извоз, ул. „Никола Тесла“ бр. 45-а, Битола. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213; 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 
060502, 080129 , 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 
110909, 090150, 090209, 120363, 070310, 070320, посре-
дување со промет на стоки, услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Директор на претпријатието е Михајло Христов со 
неограничени овластувања во рамките на занишаните 
дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2772/96. (7166) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2765/96 на регистарска влошка бр. 1-18792-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 

Претпријатието за трговија на големо и мало „КЕМ-
ОДЕССА" д.о.о./п.о. експорт-импорт, ул. „Гоце Бе-
лев“ бр. 12, Битола. 

Основачи на претпријатието се Николов Евген од 
Одеса, Република Украина и Николова Ирина од Одв-
еа, Република Украина. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070^40, 07р250, 070260, 
110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 090209, 090189, 
070310, 070320, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, продажба на стока од консигна-
циони складови на странски стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет, реекспорт. 

Полни овластувања. Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешно-трговскиот промет е Средовска Вера в.д. 
директор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2765/96. (7167) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2719/96 на регистарска влошка бр. 1-18762-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватното претпријатие за производство, трговија на 
големо и мало, услуги „ЈУЛ-ТРЕЈД" п.о. увоз-извоз, 
ул. „Јосиф Христовски" 6/5, Битола. 

Основач на претпријатието е Гогу Наум од Битола. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240 , 070250, 070260, 110301, 
110309, 110620, 013200, 011820, 060502, 070310, 070320, 
060502. 

Полни овластувања. Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Гогу Наум, дирек-

тор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

2719/96. (7168) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2264/96 на регистарска влошка бр. 1-18556-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и угостителство „ГА-
ВРОШ-КОМЕРЦ" п,о. извоз-увоз, ул. „Таќа Бербер“ 
бр. 24, Крушево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 

^070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070230, 070240 , 070250, 070260, 080112, 
080113, 080114 , 080121, 080122 , 080190, 080201, 080202, 
110302, 110303, 110309, 110620, 110909. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
настанува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства со кои располага, пол-
ни одговорности. 

Лице овластено за застанување во земјата и надво-
решно-трговското работење е Николоски Тодор, ди-
ректор со неограничени овластувања во рамките на 
занишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 
2264/96. (7176; 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1237/96 на регистарска влошка бр. 1-67882-0-

0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство и трговија „МЕТ-
ПЈ1АСТ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Скупи“ б.б., Скопје. 

Основач на претпријатието е: Претпријатието за 
трговија на големо и мало „МАК-МАРКЕТ-Р" д.о.о. 
увоз-извоз., и претпријатието „9 мај“ од Скопје. 

Дејности: 011010, 011092, 011093, 011941, 011949, 
012410, 012421, 012429, 013500, 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 0701219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090181, 
090183, 090189, 110109, 110309, 110404, 110902, 110903, 
110905, 110909 , 070310, 070320, меѓународна шпедици-
ја, застапување на странски фирми и физички лица, 
реекспорт, консигнација и комисионо работење, по-
средувње. 

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

За обврските претпријатието одговара со сите свои 
средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1237/96. (7122) 
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ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Атом“ 
- Кочани 

ОБЈАВУВА 

Дека Комис?ијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.07.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „29 Ноември“ бр. 34 
од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РЖ „Скопје 
- Демир Хисар“ Д.О.О. - с. Сопотница 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Сопотница - Демир 
Хисар од 6,30 до 14,30 часот. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 
Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ“, бр. 18/96 и 35/96), Комиси-
јата за јавни набавки во Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија об-
јавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 12 
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ СО ПРИБИ-

РАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба од набавка на: 

1. Канцелариски материјали - список бр. 1 
2. Тонери, ленти, дискети, лепези - список бр. 2 
3. Репроматеријали и резервни делови за машини за 

печатена - список бр. 3 
4. Репроматеријали и резервни делови за апарати за 

фотокопирање - список бр. 4 
5. Материјали за одржување на хигиена - спи-

сок бр. 5 

6. Материјали за угостителство - список бр. 6 
Во понудата да бидат дадени: 
- опис на квалитет на материјалот; 

- производител на материјалот; 
- цена поединечна со данок на промет франко мага-

цин на набавување; 
- рок на испорака; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за квалитет; 
Количините сукцесивно ги утврдува набавувачот во 

зависност од своите потреби. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Списокот на материјалите може да се добие во 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија, секој работен ден од 10 - 13 
часот. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА“. 

Документацијата треба да содржи потврда од Заво-
дот за платен промет за бонитетот на фирмата и изјава 
на одговорното лице дека фирмата не е во ,стечај. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „ПОНУДА“. 

Понудата да се достави до набавувачот - Служба за 
општи и заеднички работи во Влада на Република Ма-
кедонија, ул. „Железничка“ б.б. во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон: (091) 121-406. 

С О Д Р Ж И Н А 

933. Одлука за определување на услови за 
градба на далекувод од 35/10 кВ, на релаци-
јата Самоков - Македонски Брод, на по-
драчјето на општината Македонски Брод. . 2753 

934. Одлука за определување на услови за 
градба на бензинска пумпа со придружни об-
јекти од левата страна на регионалниот пат 
Р-108, делница Кавадарци - Росоман, лока-
литет на КП број 3537/3 на подрачјето на 
општината Кавадарци 2753 

935. Одлука за учество на Републиката во фи-
нансирањето на општествените организа-
ции, друштва, здруженија на граѓаните и 
сојузи во 1996 година 2753 

936. Одлука за одвојување на Постојаната Ми-
сија на Република Македонија при меѓуна-
родните организации со седиште во Виена 
од Амбасадата на Република Македонија 
во Виена 2753 

937. Одлука за отворање на Амбасада на Репу-
блика Македонија во Кралството Холан-
дија со седиште во Хаг 2754 

938. Решение за утврдувана на опрема која не 
се произведува во Република Македонија 
може да се увезе без плаќање царина 2754 

Исправка на Законот за локалните избори 
Меѓународни договори-додаток 1-СССХХ 
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