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50. 
Врз основа на точка 3, став 5 од Одлуката за девиз-

ната политика и Проекцијата на платниот биланс на 
Република Македонија за 1995 година („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 78/93) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 
ПООДДЕЛНИ СТОКИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ -

МАРТ 1995 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот и 

роковите во кои се спроведува аукција за распределба 
на утврдените или дел од утврдените контингенти за, 
извоз и увоз на поодделни стоки наведени во Списокот 
на стоките со форми на извозот и увозот кој е составен 
дел на Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извозот и увозот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/93, 38/94, 52/94 и 57/94). 

2. Право на учество на аукцијата имаат претпријати-
јата и другите правни лица регистрирани за вршење на 
надворешно-трговскиот промет со стоките за кои се 
врши распределба на утврдените или дел од утврдените 
контингенти (во натамошниот текст: претпријатија) и 
претприемачите. 

3. Аукцијата ја спроведува Министерството за над-
ворешни работи. 

4. Министерот за надворешни работи од редот на 
вработените во Министерството, формира Комисија за 
спроведувана на аукциите (во натамошниот текст: Ко-
.мисија), а Министерството за стопанство и Министер-
ството за финансии учествуваат со по еден член. 

Комисијата е составена од претседател и четири 
члена. 

Претседателот и членовите на Комисијата имаат 
свои заменици. 

Мандатот на претседателот и членовите на Комиси-
јата и на нивните заменици е до 31 март 1995 година. 

И. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА АУКЦИЈАТА 
5. Комисијата од точка 4, став 1 од оваа Одлука ја 

објавува аукцијата во дневниот печат и на огласната 
табла на Министерството за надворешни работи нај-
доцна 10 дена по влегувањето во сила на актот на Вла-
дата на Република Македонија со кој се утврдува обе-
мот на контингентите за извоз и увоз на стоки за истиот 
период за кој е во важност оваа Одлука. 

Објавата особено содржи: 
- место, ден и час на одржувани на аукцијата; 
- вид на стоката и големина на контингентот или дел 

на контингентот што се распределува по пат на аукција; 
- износ на котизација за учество на аукцијата; 
- сметка на која треба да се уплати котизацијата; 
- ограничување на делот од контингентот по поодде-

лен учесник во аукцијата; 
- рок за извршувана на извозот односно увозот; 
- рок и начин за доставување на пријавите. 

6. Претпријатијата и претприемачите учествуваат' 
во аукцијата со поднесување на писмена пријава. 

Во пријавата треба да се наведе: 
- за претпријатијата: називот на претпријатието, 

адресата и телефонот; 
- за претприемачите: име и презиме на претприема-

чот, назив на дуќанот, адресата и телефонот; 
- број на жиро сметка; 
- количество на стока што се бара да се извезе од-

носно да се увезе; 
- понуден денарски износ по единица на мерка на 

стоката која се распределува по пат на аукција, а во 
полза на Буџетот на Република Македонија; 

Пријавата ја потпишува овластено лице со наведено 
полно име и презиме. 

Кон пријавата претпријатието - учесник во аукци-
јата приложува доказ дека е регистриран за вршење на 
надворешно-трговски промет, а претприемачот - учес-
ник во аукцијата приложува изјава дека извозот, од-
носно увозот на стоката врз основа на контингент што 
би се добил по пат на аукција е во согласност со одред-
бата на член 80 став 1 од Законот за надворешно-тргов-
ско работење („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/93,41/93 и 78/93), односно дека е тоа извоз 
на сопствено производство или увоз за сопствени по-
треби. 

Кон пријавата се приложува и доказ за уплатен из-
нос на име котизација за учество на аукцијата. 

7. Пристигнувањето на пријавите се регистрира во 
специјален регистер во кој што се запишува денот и 
часот на примањето на пријавата. 

8. Котизацијата за учество на аукцијата по троделен 
учесник изнесува 1000 денари. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈАТА 
9. Комисијата од точка 4 од оваа одлука може да 

работи доколку се присутни претседателот на Комиси-
јата или неговиот заменик и два члена или нивните 
заменици. 

Седниците на Комисијата ги свикува нејзиниот прет-
седател или, во отсуство на претседателот, неговиот 
заменик. 

Комисијата води записник за својата работа. 
10. Комисијата е должна да обезбеди тајност на 

содржината на пријавите. 
11. Аукцијата е јавна и на неа може да учествува 

претставник на претпријатието односно претприемачот 
- учесник во аукцијата. 

12. Комисијата јавно ги отвора пликовите со прија-
вите и доколку најде дека ги содржат сите елементи 
наведени во објавата, ги прогласува за исправни. 

Натамошната работа на Комисијата е затворена за 
јавност. 

Комисијата до крајот на работното време истиот ден 
на огласната табла на Министерството за надворешни 
работи го огласува редоследот на претпријатијата од-
носно претприемачите чии пријави се исправни со след-
ниве елементи: 

- назив; 
- количество на побарана стока за извоз односно 

увоз; 
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- количество на добиен контингент. 
13. Контингентот или делот од контингентот се ра-

спределува според висината на понудениот износ во де-
нари, по единица на мерка, имајќи го притоа предвид 
ограничувањето од точка 5, став 2, алинеја 5 од Одлу-
ката. 

Доколку повеќе учесници во аукцијата понудат ист 
износ, приоритет при распределбата на контингентот 
или делот на контингентот има оној учесник кој порано 
се јавил на аукцијата. 

14. Учесниците во аукцијата на кои им е распреде-
лен дел на контингентот се должни најдоцна десет дена 
по одржаната аукција, на Комисијата да и достават до-
каз за уплата на соодветниот износ во полза на Буџетот 
на Република Македонија. 

Доколку некој од учесниците во аукцијата не по-
стапи согласно одредбата од, претходниот став, Комиси-
јата го распределува контингентот на наредните учес-
ници во аукцијата, на кои на самата аукција не им е 
распределен дел од контингентот, имајќи го притоа 
предвид редоследот од точка 15 од Одлуката. 

Учесниците во аукцијата на кои им е дополнително 
распределен дел од контингентот, се должни најдоцна 
десет дена по датумот на известувањето од страна на 
Командата, да ќ достават нејзе доказ за уплата на по-
требниот износ во полза на Буџетот на Република Ма-
кедонија. 

Доколку не се постапи согласно претходниот став од 
ова%,твдка, тој дел на контингентот гасне. 

15. Доколку расположливиот контингент односно 
дел од контингентот не биде распределен на спроведе-
ната аукција, тој не се распределува. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
16. Министерот за надворешни работи, по потреба, 

ќе донесе поблиски прописи за примена на оваа одлука. 
17. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонка“, а ќе се применува од 1.01.1995 го-
дина. 

Бр. 23-161/1 Претседател на Владата 
16 јануари 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
51. 

Врз основа на член 2-ѓ од Законот за посебна такса 
на увезени стоки („Службен весник на РМ“ број 34/92 и 
70/94) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“, број 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА 

УВЕЗЕНА СТОКА 
1. За стоки кои се увезуваат од подрачјето на Репу-

блика Хрватска, и се по потекло од таа република по 
основ на реципроцитет, се, плаќа посебна такса на уве-
зената стока во висина од 10% од царинската основица. 

2. За стоки кои се увезуваат од подрачејто на Репу-
блика Словенка и се по потекло од таа република, се 
плаќа посебна такса на увезената стока по стапката 
пропишана со член 2 од Законот за посебната такса на 
увезените стоки. 

3. Начинот на утврдување на потеклото на стоките 
кои се увезуваат од подрачјето на Република Хрватска 
и Република Словенија, се утврдува според Одлуката за 
начинот на утврдување на потеклото на стоката. 

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

Број 23-2905/1 Претседател на Владата 
27 декември 1994 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

52. 
Врз основа на член 2-д од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен весник на РМ“, број 
34/92 и 70/94) и член 45 од Законот за Владата ла Репу-
блика Македонка („Службен весник на РМ“, број 38/90 
и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 

ТАКСА НА УВЕЗЕНА СТОКА 
1. На стока која се увезува од подрачјето на СР 

Југославија и Босна и Херцеговина, и е по потекло од 
овие држави, не се плаќа посебна такса на увезена 
стока, по основ на реципроцитет. 

2. Начинот на утврдување на потеклото на стоките 
кои се увезуваат од подрачјето на државите наведени во 
точка 1 на оваа Одлука, се утврдува според Одлуката за 
начинот на утврдување на потеклото на стоката. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за ослободување од пла-
ќање на посебна такса на увезена стока („Службен вес-
ник на РМ“, број 73/92, 12/94 и 34/94). 

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

Број 23-2906/1 Претседател на Владата 
27 .декември 1994 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

53. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПО-
РАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУ-

ВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
1. За стоки кои се увезуваат од подрачјето на Репу-

блика Словенија и се по потекло од таа Република, се 
плаќа посебна давачка за порамнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки, по стапка пропи 
шана со член 2 од Законот за плаќање посебна давачка 
за порамнување на даночното оптоварување на увезе 
ните стоки. 

2. Начинот на утврдување на потеклото на стокит 
кои се увезуваат од подрачјето на Република Слове-
нија, се утврдува според Одлуката за начинот на утвр-
дување на потеклото на стоките. 

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

Бр. 23-2904/1 Претседател на Владата 
27 декември 1994 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
54. 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЕВИДЕНТИ-
РАЊЕ НА ПРОПРАТНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за определување на височината и начи-
нот на плаќање на надоместокот на трошоците за пре-
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глед и евидентирање на пропратната техничка докумен-
тација при увоз на одделни производи во Република 
Македонија („Службен Бесник на Република Македони-
ја“, бр. 56/94), член 1 став 2 се менува и гласи: 

„Трошоците од став 1 на овој член се плаќаат на 
следните производи: 

Тарифен број од Н а и м е н у в а њ е 
Ца римската Тарифа . 

(Ознака) 

1 2 

8414.51 

8418.10 

8418.2 
8418.30 

8418.40 

8418.50 

8422.11 

8450.1 

8451.21 

8451.301 

8451.309 
8452.10 
8470.2 
8470.30 
8470.50 
84.71 

г 8476.11 

8508.10 

8508.20 

8508.80 

8509.10 

8509.20 

8509.30 
8509.40 

8509.80 

8510.10 
8510.20 
8515.11 
8515.3 

Вентилатори за маса, за под, за ѕид, за 
прозорци, за плафон или покрив со вгра-
ден електромотор, со моќ до 125 
Комбинации на фрижидери и замрзну 
вани со засебни врати 
Фрижидери за домаќинство 
Замрзнуваат во форма на сандак со капа 
цитет до 800 литри 
Замрзнувачи од вертикален тип со капа 
цитет до 900 литри 
Други сандаци, ормани, витрини и сличе; 
мебел за ладење или замрзнување 
Машини за миење садови за домаќин 
ството 
Машини за перење алишта со капацитет 
на суви алишта до 10 кгр. 
Машини за сушење со капацитет на сув! 
алишта до 10 кгр. 
Машини и преси за пеглање на конфек 
ција и трикотажа 
Други машини и преси за пеглање 
Машини за шиење за домаќинството 
Други електронски машини за сметање 
Други машини за сметање 
Регистар каси 
Машини за автоматска обработка на по 
датоците и нивни единици, магнетни ши 
оптички питачи, машини за препишувана 
на податоци на носители на податоци ве 
кодирана форма и машини за обработка 
на такви податоци, неспомнати или неон 
фатени н,а друго место 
Автоматски машини за продажба т 
стоки со вграден уред за загревање и ла 
ден,е 
Електромеханички дупчалка од сите ви 
дови за работа во рака со вграден елек 
тромотор 
Електромеханички пили за работа ве 
рака со вграден електромотор 
Електромеханички друг алат за работа ве 
рака со вграден електомотор 
Електромеханички шмукалка за дома 
ќинство со вграден електромотор 
Електромеханички апарати за мазнењ( 
на под за домаќинство, со вграден елек 
тромотор 
Кујнски апарати за ситнење на отпадоци 
Електромеханички апарати за мелена I 
мешање на храна, совдвници за овошје и 
зеленчук за домаќинство, со вграден 
електромотор 
Други електромеханички апарати за до 
маќинството со вграден електромотор 
Апарати за бричење 
Апарати за стрижење 
Лемилки и пиштоли за меко лемење 
Машини и апарати за заварување на ме 
тали со електролак 

85.16 Електрични, преточил и акумулациони 
грејачи на вода и потопувачки грејачи, 
електрични апарати за греење простор, 
елсктротермички апарати за уредување 
коса, апарати за сушење раце, елек-
трични пегли, други електромеханички 
уреди за домаќинството и електрични 
грејни отпорнион 

8517.109 Телефонски апарати 
8517.302 Автоматски телефонски, телеграфски и 

уреди за телефонски и телеграфски пре-
нос на податоци 

8517.822 Телефакс апарат 
85.19 Грамофони, со и без сопствен засилувач, 

касетофони и други апарати за репродук-
ција на звук што немаат вграден уред за 
снимање на звук 

85.20 Магнетофони и други апарати за сни-
мање на звук, вклучувајќи и апарати со 
вградени уреди за репродукција на звук 

85.21 Апарати за снимање и репродукција на 
слика, со или без вграден видео - тјунер 

8527.2 Радиодифузни приемници што не можат 
да работат без надворешен извор на енер-
гија, за моторни возила вклучувајќи и 
такви апарати што, исто така, можат да 
примаат радиотелефонија или ̂ /(^теле-
графија 

8527.90 Други апарати 
85.28 Телевизиски приемници (вклучувајќи, ви-

деомонитори и видео - проектори) со или 
без вградени радио приемните или апа-
рати за снимање или репродукција на 
звук или слика 

8529.10 Антени од сите видови 
8536.61 Сијалични грла ' 
90.07 , Кинематографски камери и проектори 

вклучувајќи ги и оние со вградени камери 
за снимање или репродукција на звук 

ч90.09 Апарати за фотокопирање со вграден оп-
тички систем, апарати за контактно ко-
пирање и апарати за термичко копирање“ 

Член 2 
По член 4 се додава нов член ,,4-а'4, кој гласи: 

„Член 4-а 
Царинските служби нема да вршат царинење на сто-

ките од член 1 став 2 од оваа одлука, за кои претприја-
тијата и другите правни лица немаат доставено потврда 
согласно член 4 од оваа одлука44. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија14. 

Бр. 23-41/1 Претседател на Владата 
16 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
55. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ44, бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ44, бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 



Стр. 36 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јануари 1995 

Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

1 3 4 

90.09 Апарати за фотокопирање со 
вграден оптички систем, апа-
рати за контактно копирање и 
апарати за термичко копирање 

9009.2 - Други апарат за фотокопи-
рање 

9009.21 - со вградени оптички системи 1 парче 
(фотокопир апарат тип „Ка-
нон“ 1550 А-3) 

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

Во 23 2864/1 Претседател на Владата на 
16 јануари 1995 година Републшса Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

48.02 

4802.5 

Непремачкана хартија и кар-
тон кои се употребуваат за пи-
шување, печатење и други гра-
фички цеди, вклучувајќи и хар-
тија и картон за дупчени кар-
тички и ленти во ролни или ли-
стови освен хартија од Тар. 
број 48.01 и 48.03; рачно изра-
ботени хартии и картон; 
- Друга хартф и картон без 
содржина на влакна од дрво до-
биени со механичка постапка 
или со содржина на тие влакна 
до 10% маса од вкупната содр-
жина на влакната: 

4802.52 - со маса од 40 до 150 г/м2 

4802.521 - бездрвна печатарска 17.229 кгр. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2863/1 
16 јануари 1995 година 

Скопје 

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

57.. 
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 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се 
произведува во Република Македонска, а се увезува без 
плаќање царина за потребите на Народната банка на 
Република Македонија и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 
(парчиња) 

1 2 3 4 

56. 
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), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се произведуваат во Република Македонија, и може да 
се увезат без плаќање царина, а служат за потребите на 
Народната банка на Република Македонија и тоа: 

84.71 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници, магнетни или оптички 
читани, машини за препишу-
.вање на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка 
на такви податоци неспомнати 
или неопфатени на друго ме-
сто: 

8471.912 - со процесор со 32 и повеќе 
бита 2 

8471.921 - линиски и сериски печатачи 1 
8471.923 - ласерски печатачи, единици 

за цртање (плотери), за сни-
мање на филм или за фотоко-
пирање 1 

8471.925 - видео - дисплеи, повеќе-
бојни и врз база на течни кри-
стали 2 

8471.9261 — со подвижни ТЕШКИ . 2 г 
84.73 Делови и прибор (освен покри-

вани куфери за машини и сл.) 
погодни за употреба исклучи-
телно или главно со машините 
од Тар. бр. 84.69 до 84.72: 

'8473.302 - печатени плочи со вградени 
елементи 2 

8473.309 - друго (Це кит) 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-125/1 
16 јануари 1995 година 

Скопје 

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

58. 
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), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се. утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а се увезува без 
плаќање царина за потребите на Народната банка на 
Република Македонија и тоа: 
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Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

плаќање царина за потребите на Министерството за 
здравство, и тоа во наведените количини: 

84.71 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници; магнетни или оптички 
читани, машини за препишу-
вање на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка 
на такви податоци неспомнати 
или неопфатени на друго ме-
сто; 

8471.9 - Друго; 
8471.91 - дигитални централни еди-

ници, испорачани посебно или 
како дел од систем, вклучу-
вајќи и дигитални централни 
единици кои во исто Куќиште 
имаат една или две од следните 
видови единици: мемофисни 
единици, влезни единици 
излезни единици; 

8471.912 — со процесор со 32 и 
повеќе бита 
IBM RS/600 Power Station) 2 парчиња 

8471.92 - влезни и излезни единици, 
испорачани посебно или како 
дел од систем, вклучувајќи 
влезни и излезни единици што 
во исто Куќиште имаат и мемо-
риски единици: 

8471.925 — видео - дисплеи, повеќе 
бојни и врз база на течни кри-
стали (колор монитор) 2 парчиња 

8471.926 —комплетни електронски та-
статури 

8471.9261 - друго; 2 парчиња 
8471.99 — додатни единици за поврзу-

вање на сметачи и периферни 
уреди 
(4 GB 4 mm TAPE DRIVE) 1 парче 

85.24 Плочи, ленти и други снимени 
подлоги со звучни и други 
слични феномени вклучувајќи 
и матрици и галвански отпеча-
тоци за производите од глава 
37: 

8529.90 -Друго: 
8529.901 — со научен и стручен текст 

а) (AIH Windows 1.2.5.) 2 парчиња 
б) (AIH 3.2.5.1-2 USER) 2 парчиња 
в) (INFOEXPLORER EXTENSION) 2 парчиња 

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

Бр 23 2836/1 Претседател на Владата 
16 јануари 1995 година 

Скопје 
59. -

Бранко Црвенковски, с.р. 

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

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), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опрема која не се 

произведува во Република Македонија, а се увезува без 

39.26 Други производи од пластични 
маси и производи од друга ма-
теријали од Тар. бр. 39.01 до 
39.14; 

3926.90 - Друго: 
3926.909 - друго 

а) касети магазин октугол 2 парчиња 
б) рамки за дијапозитиви пак. 
по 200 

90.08 Проектори на слики, освен ки-
, нематографски, фотографски 

апарати (освен кинематограф-
ски) за зголемување и намалу-
вање: 

9008.10' - Проектори на дијапозитиви 
а) Диапроектор Кодак екстра 
про 5000 1 парче 
б) ЕПИЛУКС директен пре-
зентар 1 парче 
в) Проектор за фолии 1 парче 

/ 9008.90 - Делови и прибор 
а) објектив 3,5/1(Х)-200 мм 1 јЦј^е 
б) далечински управувач 1 Парче 
в) проекционен тролеј 1 парче 
г) додаток за автоматско уфр-
лување на 30 листа 1 парче 
д) ласерски покажувач 1 парче 

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

Бр 23-2917/1 Претседател на Владата 
16 јануари 1995 година ' н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

60. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за здравстве-

ната заштита на животните („Службен весник на РМ“ 
бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/92) 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство донесува 

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

СТИ ВО 1995 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа Наредба во 1995 година ќе 

се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
спречување, откривање (дијагностицирање) и сузби-
вање на следните заразни и паразитски болести: 

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

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

јагнињата 
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11. Ехинококоза 
12. Инфективна анемија кај коњите 
13. Инстиктивен бронхит кај живината 
14. Метилавост 
15. Класична чума кај свињите 
16. Краста 
17. Лептоспироза 
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите 
19. Инфективен бовин ринотрахеит - инфективен 

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

други заразни и паразитски болести кај животните 
утврдени со Законот за здравствената заштита на жи-
вотните („Сл. весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/ 
87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/92) и Законот за заштита на 
животните од заразни болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91 и „Сл. 
весник на РМ“ бр. 83/92) кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, ќе се презе-
мат доколку тие се појават или постои опасност да се 
појават. 

II 

МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, 
ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ 
БОЛЕСТИ 
1. Антракс 

Во сите дистрикт на антраксот превентивна вакци-
нација на говедата, овците, козите и коњите против 
антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 
1995 година според упаството на производителот на 
вакцината. 

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

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

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

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

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

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

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31 мај 1995 
година прв пат, и од 1 септември до 30 ноември 1995 
година втор пат со мезогени или лентогени ,,Ла сота" 

соеви на вирусот и тоа пареитерално, окулоназално или 
со распрашување - спреј апликација (ако постојат 
услови за тоа). 

Во населените места што се п?аничат со живинарски 
фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација со ленти-
гени соеви. 

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

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

Заради сузбивање и искоренувањто на Њукастл-бо-
леста кај перната живина, ќе се применуваат мерките 
пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на Њукастл-болест, кај пернатата жи-
вина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88/. 

3. Аујецкиева болест 
Во 1995 година ќе се изврши вакцинација против 

Аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња во при-
ватните и општествените свињарски фарми во кои оваа 
болест била утврдена во 1994 година и порано, како и 
во свињарските фарми каде ќе биде утврдена во 1995 
година. Вакцинација^ на мајките мора да де изврши 
најмалку 14 дена пред прасењето. 

4. Белодробни стронгилоза и желудечиоцревии пара-
зити кај овците и козите 

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

Заради сузбивање и искоренување на овие паразит-
ски (инвазиони) болести ќе се преземат соодветни вете-
ринарно-санитарни мрки. 

5. Беснило 
Превентивна вакцинација против беснилото на ку-

чињата постари од 4 месеци ќе се изврши на целата 
територија на Републиката во периодот од 3 јануари до 
31 март 1995 година. 

Вакцинација ќе се врши со антирабична вакцина ре-
гистрирана за употреба во Република Македонија. 

Кучињата од племенит раси и мачки можат да се 
вакцинираат со инактивирана вакцина. 

V Кучињата кои до 31 март 1995 година немаат 4 ме-
сеци возраст односно кучињата кои во текот на годи-
ната ќе достигнат возраст од 4 месеци и новонабавените 
кучиња кои не се порано вакцинирани мораат да се 
вакцинираат против беснило во текот на четиринаесет 
дена од денот кога ќе ја достигнат пропишаната во-
зраст. 

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

б. Бруцелоза 
а) Говеда 

Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во претпри-
јатијата во општествена сопственост, што се занима-
ваат со одгледување и гоење на говеда, еднаш годишно, 
во периодот од 1 февруари до 31 мај 1995 година, мора 
да се земе крв за преглед на бруцелоза со серолошка 
постапка. 
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Крв од бикови, кои се користат за производство на 
семе за вештачко осеменување и природен припуст, 
мора два пати годишно да се прегледа на бруцелоза. 

Во 1995 година ќе се земе крв за преглед на бруце-
лоза од сите крави, јуници, јунчиња и бикови на индиви-
дуалните сточари во општината, според планот на вете-
ринарната станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1995 година ќе 
се земе крв од 1/2 од вкупниот број на животни од став 3 
на оваа точка,а во периодот од 1 септември до 30 ноем-
ври 1995 година од втората половина од преостанатите 
животни. 

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од гове-
дата што се гојат ќе се изврши на почетокот на го-
ењето. 

Ветеринарните лекари се должни при секое помет-
нување (абортус) на крави и јуници, да достават крв за 
лабораториско испитување. 

б) свињи 
Сите приплодни свињи во претпријатцата во опште-

ствена сопственост мораат еднаш годишно да се прегле-
даат на бруцелоза. Испитувањето ќе се изврши до кра-
јот на мај 1995 година. Крвта од назимки прегледува 
пред почетокот на нивното користење за приход (про-
пуст). 

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

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

октомври 1995 година ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза од сите овци и кози постари од 3 месеци во 
населените места во општините. 

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

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

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

Пред употреба млекото треба задолжително да се 
пасгеризира. 

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

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

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

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 
Од овци, болни односно сомнителни на гангренозно 

воспаление на вимето, ќе се земе матерѕдал за лабора-
ториско испитување и врз основа на резултатот од 
испитувањето ќе се применат соодветни ветеринарно 
санитарните мерки. 

8. Генитална кампилобактериоза 
Брис или препуциален испирок од бикови кои се 

користат за производство на семе за вештачко осемену-
вање, мора најмалку еднаш годишно, најкасно до 31 мај 
1995 година, лабораториски да се испита на кампило-
бактериоза. Биковите кои се користат за природен ја-
вен припуст, мораат два пати годишно да се испитаат на 
генијална кампилобактериоза. Првиот преглед мора да 
се изврши пред нивното користење за приплод односно 
користење на нивното семе за вештачко осеменување. 

9. Ензоотска леукоза кај говедата 
На. дијагностичко испитување на ензоотска леукоза 

подлежат говедата што наполниле шест месеци од жи-
вотот. 

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

Земената крв од говедата за преглед на бруцелоза 
кај индивидуалните сточари, од точка 6 под а) став 3 од 
оваа наредба лабораториски ќе се испита и на ензоот-
ска лукоза. 

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската 
леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерки пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. 
лист на СФРЈ“ бр. 39/89). 

Секое новооткриен леукозно говедо се испраќа на 
принудно колење. 

10. Еитеротоксемцја кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Во населените места и во општествените овчарски 
фарми, каде во последните пет години (1989 - 1994) е 
утврдена ентеротоксемијата кај овците и заразниот 
пролив кај јагнињата, како и во подрачјата и фармите 
во кои оваа болест ќе биде установена во текот на 1995 
година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата 
со адекватна вакцина. 

11. Ехинококоза 
При вакцинација на кучиња против беснило ќе се 

изврши дехелминтизација против Echinococcus granulo-
ѕиѕ со средство кое со еднократна ИЛИ двократна апли-
кација убива зрели и развојни форми на паразитот. 

Во загрозените подрачја и кај овчарски^ кучиња, 
заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот пе-
риод ќе се изврши триктарна дехелминтизација на ку-
чињата. Втората дехелминтизација ќе се изврши 4 - 6 
недели по првата а третата 4 - 6 недели по втората 
дехелминтизација. 

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

12. Инфективна анемија кај коњите 

Заради утврдување на инфективната анемија кај ко-
њите, во текот на 1995 година ќе се земе' крв од една 
петтина (20%) од сите коњи во општината, во населе-

/ ните места, според планот што ќе го изготви ветери-
нарната станица. 
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По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, 
преглед по крвта на коњите мора да се врши еднаш 
годишно во претпријатијата, за одгледување на коњи, 
приплодни и спортски ергели, во пастуварници, ко-
њички клубови, шумски и други работилница, од сите 
пастуви пред нивното лиценцирање и во сите запати 
каде што има повеќе од 10 коњи. 

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

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

13. Инфективен бронхит кај живината 
Во сите претпријатија што се зашшаваат со живи-

нарство, во 1995 година ќе се изврши заштитна вакци-
нација на подмладокот против инфективниот бронхит, 
според технолошкиот процес и упатството на произво-
дителот на вакцината. 

14. Метилавост 
Во сите населени места и општествените претприја-

тија што се занимаваат со сточарство, во кои со лабора-
ториско испитување ќе се утврди метилавост кај овците 
и говедата, ќе се изврши најмалку двократно трети-
рање против метилавост. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента 1995 година, според планот на ветеринарната 
станица и ветеринарните служби во претпријатието 
што се занимаваат со сточарството. 

15. Класична чума кај свињите 
Поради неповолната епизоотиолошка состојба, за-

должително ќе се врпш превентивна вакцинација про-
тив класичната чума кај свињите на целата територија 
на Републиката. 

Вакцинација на сите свињи постари од 45 дена кај 
приватните производители ќе се врши 2 пати годишно и 
тоа во периодот март-април и ссптември-октомври, а 
вакцинацијата на приновениот подмладок, назимките, 
маториците и нерезите, кога ќе ги исполнат условите, 
наведени во упатството на вакцината која се употре-
бува. 

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

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

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

фарми, во кои крастата кај овциве била утврдена во 
1994 година, најдоцна до крајот на април 1995 година, 
ќе се изврши паразитолошки преглед на овците. 

Паразитолошко испитување на заразеност на ов-
ците и другите домашни животни со краст а ќе се врши и 
во сите сомнителни случаи. 

Заради сузбивање и искоренување на крастата на 
домашните животни ќе се преземат соодветни ветери-
нарно-санитарни мерки . 

17. Лептоспироза 
На дијагностичко испитување на лептоспироза под-

лежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, при-

плодни свињи и приплодни коњи во општествена соп-
ственост. 

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

Во 1995 година ќе, се зема крв за преглед на лепто-
спироза од еднаѓзретина од приплодни говеда, при-
плодни свињи и приплодни коњи во општината, во насе-
лените места, според планот на ветеринарната станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1955 година ќе 
се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот број на при-
плодни говеда, свињи и коњи од став 3 на оваа точка а 
во периодот од 1 септември до 30 ноември 1995 година 
од втората половина. 

Заради -сузбивање и искоренување на лептоспироза 
кај животните, ќе се применуваат мерките пропишани 
со Правилникот за мерките за сузбивање и искорену-
вање на лептоспирозата кај животните („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 6/88). 

18. Заразно пресушување на вимето кај кравите 
Во текот на 1995 година ќе се изврши, во растојание 

од околу 6 месеци, еднократен теренски преглед на 
пореметување на секрецијата на вимето и еднократен 
лабораториски преглед на млекото на заразното п р а -
шување на вимето, од сите крави во претпријатијата 
што се занимаваат со сточарство како и еднокатен 
лабораториски преглед на млекото од сите крави кај 
индивидуалните сточари кои продаваат млеко за јавна 
потр,ошувачка. 

19. Инфективен бовии ринотрахеит инфективен пу-
стуларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ) 

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

Во центарот за вештачко осеменување, испитува-
њата на ИБР/ИПВ на сите приплодните ќе се изврши 
до крајот на мај 1995 година. Семето од секој приплод-
ните ќе се испитува најмалку еднаш во три месеци. 

Во објектите за репродукција (фармите) до крајот 
на мај 1995 година, ќе се земе крв од најмалку 20% од 
вкупниот број на животни за испитување на ИБР/ИПВ. 

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ ќе 
се применуваат мерките пропишани со Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на инфективен 
бовин ринотрахеит - поефективен пустуларен вулвова-
гинит („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89). 

20. Заразна кривотница кај овците 
Превентивна вакцинација на овците против зараз-

ната кривотница ќе се врши во населените места и во 
општествените овчарски фарми, што се сметаат за за-
грозени од оваа заразна болест. 

21. Заразни и паразитски болести на пчелите 
Во периодот до 30 јуни 1995 година ќе се изврши 

преглед на заразни и паразитски болести кај пчелите 
(Американска чума на пчелино легло, акароза, нозе-
моза, и варооза), на сите кошници (сандаци) пчели, во 
претпр^атијата што се занимаваат со пчеларство и кај 
индивидуалните пчелари, во места каде постои индика-
ција или сомневање на заразни односно паразитски бо-
лести кај пчелите. 

Контролно дијагностичко испитување на американ-
ската чума на пчелното легло во сите пчеларници во 
кои е утврдена таа зараза, ќе се изврши во септември 
или октомври. 

На дијагностичко испитување на акароза, ноземоза 
и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот на април 
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1995 година сите пчеларници од кои се пуштаат во про-
мет пчелни заедници и пчелни заедници за одгледување 
на матици. 

Заради сузбивање и искоренување на заразни боле-
сти на пчелите, ќе се применуваат мерките пропишани 
со Правилникот за мерките за сузбивање и искорену-
вање на заразни болести и пчелите („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 6/88/. 

22. Заразни и паразитски болести на рибите 
Во текот на 1995 година ќе се извршат најмалку два 

прегледи на риби од вештачки рибници и вештачки 
езера, а при сомневање на појава на заразни паразитски 
болести на рибите, ќе се земе и испрати материјал на 
лабораториско испитување. 

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

Во летниот период, од секоја категорија пастрмки 
(освен матици) во одгледувалиштето се зема мостра од 
30 живи пастрмки со послаба - кондиција, фатени по-
крај попустот на базенот, а во сезоната на мрестот 
мострата ја сочинуваат 10 измрестени матици. 

Во рибниците за производство на пастрмка ќе се 
изврши: 

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

- во периодот март-април, вирусолошко испитување 
на подмладокот а во декември испитување на матич-
ното јато, (пастрмки матици) на вирусна хеморагична 
септикемија кај пастрмката; 

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

Во сите рибници за производство на крап, во пери-
одот март-април 1995 година, ќе се изврши преглед на 
здравствената состојба на рибите, заради откривање на 
појава на пролетната виремија кај кралот (ПВК), а во 
септември ќе се испитаат на присутноста на антитела на 
ПВК во матичното јато. 

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

Сузбивање и искоренување на вртичавоста (брливо-
с т ) кај пасгрмките ќе се врши согласно Правилникот 
за мерките за спречување и искоренување на вртичаво-
сга кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/91). 

23. Пироплазмоза 
Во периодот од 1 април до 30 септември 1995 година 

во подрачјата загрозени од приплазмоза, ќе се извшри 
најмалку двократно капење со противкрлежни средства 
на овците и говедата и на сите новонабавени говеда и 
овци. 

24. Туфус и салмонелоза кај пернатата живина 
Дијагносгичко испитување на тифус кај живината, 

во јатата на пернатата живина, во 1995 година ќе се 
врши согласно член 4, 5,6 и 7 од Правилникот за мер-
ките за сузбивање и искоренување на тифусот кај пер-
натата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај живи-
ната, во јатата.на пернатата живина, во 1995 година ќе 
се врши согласно член 4 од Правилникот за мерките за 

сузбивање и искоренување на салмонелоза кај перна-
тата живина (,,Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

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

пуст, мораат најмалку два пати во текот на 1995 година, 
лабораториски да се испитаа на трихомонијаза. 

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

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

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

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

вање на гоење на говеда, ќе се изврши еднократна ту-
беркулинизација во периодот од 1 февруари до 31 мај 
1995 година. ( 

Дијагносгичко испитување на говедата кај индивиду-
алните сточари се врши еднаш годишно ако тие говеда 
се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во промет млеко и 
млечни производи за исхрана на луѓето. 

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

ДијапЈосгичко испитување на туберкулоза на гове-
дата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во периодот 
од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември до 30 ноември 
1995 година. 

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

б) Свињи 
Дијагностичко испитување на свињи на туберкулоза 

се врши со метод на симултана интрадермална туберку-
линизација, со авијарен и бовин стандарден туберку-
лин. 

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и сви-
њите за приплод наменети за продажба, со наполнети 
четири месеци, се врши еднаш годишно најкасно до 
крајот на октомври 1995 година. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата 
кај говедата и свињите ќе се применуваат мерките про-
пишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на туберкулозата кај животните („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 22/89 и 53/90). 

27. Црвеница (црвен ветер) кај свињите 
Превентивна вакцинација на свињите против црве-

ницата, во зависност од епизоотилошката состојба, ќе 
се врши во населените места и во општествените сви-
њарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа 
заразна болест. 

28. Шушкавец 
Во сите дистрикт на шушкавецот (подрачјето во 

кое во последните 5 години е установен шушкавец) 
превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во 
периодот од 1 април до 31 мај 1995 година според упат-
ството на производителот на вакцината. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација 
како и подмладокот кој ќе се принови подоцна, допол-



Стр. 42 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јануари 1995 

ннтелно ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропи-
шаните услови. 

Превентивна вакцинација на говедата против шуш-
кавецот ќе се изврши во сите претпријатија што се 
занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж 
однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт на шуш-
кавецот, односно кога не се знае неговото потекло. 

Заради сузбивањето и искоренување^ на шушкаве-
цот се применуваат соодветни ветеринарно санитарни 
мерки. 

Ш 
Утврдувањето на болестите од дел I на оваа На-

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

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 1995 година. 

Број 11-9981/1 Министер за 
23 декември 1994 година земјоделство, шумарство 

Скопје водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

61. 
Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 од 

Законот за републичките награди („Службен весник на 
СРМ“, бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на 
Законот за републичките награди („Сл. весник на 
СРМ“, бр. 38/89) и членовите 6, 7, 8, 9, 21 и 23 од 
Правилникот за работа на Одборот за доделување на 
наградите „Климент Охридски“, Одборот за наградата 
„Климент Охридски“, на седницата одржана на 1 де-
кември 1994 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ,,КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО 1994 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, 

УМЕТНОСТА И ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. За особено значајни остварувања постигнати во 
културата, уметноста и образованието наградата се до-
делува на: 

A. ПОЕДИНЦИ 
1. Тамара Арсовска, публицист од Скопје, за пости-

гања во областа на културата, 
2. Тодор Димитровски, научен советник (во пензија) 

при Институтот за македонски јазик во Скопје, за по-
стигања во областа на образованието и културата, 

3. Д-р Никола Петров, редовен професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје, за постигања во областа 
на образованието, 

4. Мајда Тушар, актер во Драмскиот театар од 
Скопје, за постигања во областа на уметноста. 

B. ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Гимназијата „Јосип Броз Тито“ од Скопје за по-

стигања во образованието, 
2. Основното училиште „Браќа Миладиновци“ од 

Куманово за постигања во образованието. 

II. На насадените им се доделува: 
- на поединец: диплома и паричен износ во висина од 

5 (пет) просечни лични доходи исплатени во стопан-
ството на Република Македонија во месеците IX, X, и 
Х1.1994 година; ѓ 

- на организација: диплома и плакета. 

III. Согласно со член 15 од Законот за републичките 
награди оваа одлука да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а преку печатот и другите 
средства за јавно информирање најдоцна до 7.ХП.1994 
година. . 

Бр.31-3798/25 Претседател на Одборот, 
5 декември 1994 година проф.д-р Бојан Шоптрајанов, с.р. 

Скопје 
62. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на општ 
интерес и определување на локацијата за изградба на 
индивидуални станбени објекти во село Селце, доне-
сена од Собранието на Општината Тетово на 22 февру-
ари 1994 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесената иницијатива на Претпријатието за стопа-
нисување со шуми „Лешница“ во Тетово, до Решение 
У.бр. 107/94 од 16 ноември 1994 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одлуката означена 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со Законот 
за системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената од-
лука е донесена врз основа на член 16 од Законот за 
експропријација и член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање. Со одлу-
ката се утврдува општ интерес и се определува локација 
за изградба на индивидуални станбени објекти во село 
Селце на КП. 2144 на местото викано „Лас“ во КО 
Селце која има 18.068 м2. 

5. Според член 54 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) за населените 
места и надвор од нив за кои не е донесен просторен или 
урбанистички план или донесениот план не содржи еле-
менти за утврдување услови за градба, локација за из-
градба на јавни, општествени односно стопански об-
јекти може да се издаде врз основа на посебен акт на 
Владата на Република Македонија, односно општ акт 
на собранието на општината за објекти од општинско 
значење. 

Општиот акт од став 1 на овој член се донесува по 
претходно издадена согласност од републички орган на 
управата надлежен за работите на урбанизмот и земјо-
делството. 

Од изнесената законска одредба произлегува дека 
собранието на општината за местата за кои не е доне-
сен просторен или урбанистички план може да донесува 
општ акт со кој се утврдуваат условите за издавање на 
локација за изградба на јавни, општествени односно 
стопански објекти од општинско значење, на кој акт е 
потребно да биде дадена претходна согласност од над-
лежниот орган. 

6. Со оглед на тоа што во конкретниов случај врз 
основа на член 16 од Законот за експропријација чија 
одредба е укината и врз основа на член 54 од Законот за 
просторното и урбанистичко планирање е издадена ло-
кација за изградба на индивидуални објекти, кои об-
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јекти не можат да се подведат под категоријата јавни 
општествени односно стопански објекти, и со оглед на 
тоа што на оспорената одлука не е дадена претходна 
согласност од републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на урбанизмот и земјоделството, Су-
дот утврди дека оспорената одлука не е во согласност 
со законот. 

7. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 107/94 Претседател 
16 ноември 1994 година на Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија? 
д-р Јован Проевски, с. р. 

63. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11од Одлуката за организи-
рање на Работната организација за градски сообраќај 
„Скопје44 како јавно претпријатие, во делот што се од-
несува на овластувањето на Собранието на град Скопје 
да дава согласност на именувањето и разрешувањето на 
работоводниот орган и на одлуките со кои се воведу-
ваат материјални обврски за корисниците на комунал-
ните услуги, донесена од Собранието на град Скопје на 
5 декември 1989 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијативата на Јавното сообраќајно претпријатие „Скоп-
је“ од Скопје, со решение У. бр. 76/94 од 9 ноември 1994 
година поведе постапка за оценување законитоста на 
членот 11 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
во делот што се однесува на овластувањето на Собрани-
ето на град Скопје да дава согласност на именувањето и 
разрешувањето на работоводниот орган и на одлуките 
на комуналните услуги, затоа што се постави праша-
њето за неговата согласност со Законот за претпријати-
јата и со Законот за работењето и управувањето на 
организациите на здружениот труд што вршат кому-
нални дејности од посебен општествен интерес. 

4. На седницата Судот утврди дека согласно оспоре-
ниот член 11, Собранието на град Скопје дава соглас-
ност на Статутот на јавното претпријатие; именува-
њето и разрешувањето на работоводниот орган, про-
ширувањата на дејноста на јавното претпријатие и од-
луките со кои се воведуваат материјални обврски за 
корисниците на комуналните услуги. 

5. Според член 54 став 1 од Законот за претпријати-
јата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 
61/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/93), работничкиот совет на општественото претпри-
јатие, на предлог од конкурсната комисија составена од 
работници на општественото претпријатие го именува 
директорот врз основа на јавен конкурс. 

Согласно член 24-б од Законот за претпријатијата, 
одредбите на овој закон за претпријатијата во опште-
ствена, мешовита односно приватна сопственост се 
применуваат и на јавните претпријатија. 

Со членот 9 од Законот за работењево и управува-
њето на организациите на здружениот труд што вршат 
комунални дејности од посебен општествен интерес е 
уредено дека претставниците на општествената заед-
ница учествуваат во одлучувањето за основните намени 
за користење на средствата, програмите за развој и 
основните услови за здобивање на доходот и работе-
њето, именувањето и разрешувањето на работоводни^ 
органи, како и во донесуваното на статутот, финанси-
скиот план и за статусните промени. 

Согласно членот'11 од овој закон, собранието на 
општината дава согласност на самоуправната спогодба 
за здружување во работна организација, на одредбите 
од статутот што се од значење за остварување на посеб-
ниот општествен интерес, на програмите за развој на 
комуналните организации, на програмите за изградба 
на комуналните објекти и уреди и на други општи акти. 

Според членот 2 на Законот за системот на опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ44 

бр. 84/89), организациите на здружениот труд и другите 
правни лица (во натамошниот текст: претпријатија) ги 
формираат цените слободно според условите на паза-
рот. 

Од изнесеното произлегува дека согласно законот, 
посебниот општествен интерес се остварува со учество 
на претставници на општествено-политичките заед-
ници во органите на претпријатијата кога тие одлучу-
ваат за одредени прашања меѓу кои се и именувањето и 
разрешувањето на работоводниот орган, донесувањето 
на статутот и за статусните промени во претпријатието. 

Исто така, со закон е утврдено на кои општи акти на 
комуналните организации собранието на општината 
дава согласност од што произлегува дека собранието на 
општината односно на градот не е овластено да дава 
согласност на одлуката за именување и разрешување на 
директорот како ни согласност на одлуките со кои се 
воведуваат материјални обврски за корисниците на ко-
муналните услуги. Со закон е утврдено и дека претпри-
јатијата ги формираат цените слободно според усло-
вите на пазарот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот дел од член 11 од 
Одлуката е пропишано Собранието на град Скопје да 
дава согласност на одлуката за именување и разрешу-
вање на работоводниот орган како и согласност на од-
луките со кои се воведуваат материјални обврски за 
корисниците на комуналните услуги, Судот оцени дека 
тој не е во согласност со означените законски одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, , 
д- р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 76/94 Претседател 
29 декември 1994 година на Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с. р. 

64. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 23 став 2 точка 1 од Правил-

никот за условите и начинот на решавање на станбе-
ните прашања на вработените во Министерството за 



Стр. 44 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јануари 1995 

одбрана,, воените старешини и граѓанските лица ца 
служба во Армијата на Република Македонија, донесен 
од министерот за одбрана на 22 февруари 1993 година, 
во делот кој гласи: ,,Ако немр стан во личнд сопстве-
ност, во сопственост на (брачниот другар или на малоле-
тен член од семејството на територијата на Република-
та“. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставиот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У.бр.149/94 од 14 октомври 1994 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на оспорените 
одредби од правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со член 11 став 3 и член 13 од 
Законот за станбените односи. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 23 од 
Правилникот се утврдени општите услови за доделу-
вање на станови за купопродажба. Во оспорениот став 
2 точка 1 на член 23 од Правилникот е предвидено дека 
стан со обврска за купопродажба може да се додели на 
лице кое, покрај другото, нема на користена стан со 
станарско право, ако нема стан во лична сопственост, 
во сопственост на брачниот другар или на малолетен 
член на семејството на територијата на Републиката, 
доколку во таква ситуација не се довел по своја волја 
(подарок, продал стан и слично). 

5. Во член 11 став 1 од Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ44 бр. 36/73,14/75,27/86,48/88, 
11/91 и 62/93) е предвидено дека граѓанинот може да 
има станарско право само на еден стан, а како кори-
стење на повеќе од еден стан, според став 3 на овој 
член, се смета ако носителот на станарското право, 
односно член на неговото семејство има истовремено 
во местото на живеење и стан во сопственост врз кој не 
постои станарско право на друго лице. 

Во член 13 од Законот, е предвидено дека носителот 
на станарско право, неговиот брачен другар или мало-
летните членови на неговото семејно домаќинство 
имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или 
стан во сопственост во местото на живеење што одго-
вара на потребите на носителот на станарското право и 
на потребите на членовите на неговото семејно дома-
ќинство кои заедно со него живеат, должен е во рок од 
60 дена од денот на добивањето или испразнувањето на 
семејната станбена зграда или стан во сопственост, со 
сите корисници на станот да се иссели од станот што го 
користи врз основа на договор за користење на стан. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
станарско право на стан во општествена сопственост 
може да се стекне само на еден стан, што значи дека 

. истовремено не може да се стекне станарско право на 
два стана во општествена сопственост, независно од тоа 
дали станот што се користи е соодветен или не и дали се 
наоѓа во местото на живеење или во друго место. 

Меѓутоа, како користење на повеќе од еден стан се 
смета и ако лицето има стан во сопственост, врз кој не 
постои право на станарско право на друго лице, но во 
ваков случај станот мора да се наоѓа во местото на 
живеење, што значи ако носителот на станарското 
право и другите лица од семејното домаќинство имаат 
стан во сопственост надвор од местото на живеење, 
тогаш би можеле да се стекнат со станарско право на 
стан во општествена сопственост. 

Во член 15 од законот е уредено прашањето за сте-
кнување на станарско право на стан во општествена 
сопственост во случај на поседувана на куќа или стан 
кои сезонски и повремено се користат за одмор и за-
крепнување, при што во став 1 е предвидено дека не 
може да стекне станарско право лице што поседува 
ваква куќа или стан, независно од тоа дали се наоѓа во 
местото на живеење или надвор од него. Во став 2 е 
предвидено лице што веќе е носител на станарско 

право, а има еден стан или семејна станбена зграда што 
повремено ги користи за одмор и закрепнување и до-
колку се стекне со уште еден таков стан односно се-
мејна станбена зграда, е должен да се иссели од опште-
ствениот стан. 

Од изнесеното произлегува дека законот уредува 
'две различни ситуации кога лицето има во сопственост 
стан за живеење и кога има во сопственост стан за 
одмор и закрепнување. Притоа, Судот смета дека е 
фактичко прашање што е стан за одмор и закрепну-
вање и друг стан, кое прашање треба да го ценат над-
лежните органи при распределбата на станови во секој 
конкретен случај. 

Во означените одредби од Правилникот на истове-
тен начин е уредено прашаното за стекнување на ста-
нарското право, независно од тоа дали лицето поседува 
стан за живеење или стан за одмор и закрепнување, 
поради што Судот оцени дека тие не се во согласност со 
член 11 став З и со член 13 од Законот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У .бр.149/94 Претседател 
29 декември 1994 година на Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија 
д-р Јован Проевски, с.р. 

65. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 70/92), на седницата одржана на 29 
декември 1994 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 2 од Одлуката за 
прибавување средства од граѓани, донесена од Работ-
ничкиот совет на Акционерското друштво „Графичар44 

во Титов Велес на 1 септември 1990 година. 
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија44 и во означеното претпријатие 
на начин предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
иницијативата на Снежана Скорниева од Титов Велес, 
со Решение У.бр.172/94 од 16 ноември 1994 година по-
веде постапка за оценување законитоста на одредбата 
на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето за нејзината согласност 
со одредбите од Законот за прибавување средства од 
граѓаните за проширување на материјалната основа на 
организациите на здружен труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се 
определува Претпријатието да прибавува средства од 
граѓани кои би можеле да се вработат на точно утвр-
дени работни места - монтажери, ретушери, програ-
мери слагачи, дизајнер и офсет машинист (член 1), 
ако исполнуваат определени услови предвидени за тие 
работни места (член 2) и ако вложат потребен износ на 
парични средства (член 3), при што засновањето на 
работниот однос е на неопределено време (член 5). 
Понатаму, Претпријатието има обврска вложените па-
рични средства да ги врати на 1раѓанинот по протек од 3 
години од нивното вложување во четири еднакви три-
месечни рати (член 4 став 1), со тоа што на тие средства 
Претпријатието има обврска да плаќа камата од 16% 
годишно односно камата како на влог орочен на една 
година (член 4 став 2). Наведените и други права и 
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обврски помеѓу Претпријатието и граѓанинот во врска 
со прибавувањето парични средства се уредуваат со по-
себен договор (член 6). 

5. Во член 9 од Законот за прибавување средства од 
граѓани за проширување на материјалната основа на 
организациите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/86) се 
определува дека граѓанинот има право, покрај враќање 
на паричните средства, и на надомест на средствата, 
кој, според член 10 од Законот, може да биде во форма 
на камата со променлив или непроменлив процент, ако 
организацијата не презема обврска за засновање на ра-
ботен однос со граѓанинот и членовите на неговото 
семејство. 

Од означените законски одредби произлегува дека 
1раѓанинот кој вложил парични средства во претприја-
тие заради вработување, има право, покрај враќањето 
на средствата, и на камата во ситуација ако не биде 
вработен, но не и ако биде вработен по тој основ. 

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ МИНИМУМ НА ОБЕМОТ И СОДРЖИНАТА 
НА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО ПО ОС- . 

. НОВА НА ИНВАЛИДНОСТ * 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од Одлу-
ката се определува Претпријатието, покрај враќањето 
на парите после определено време, да плаќа камата на 
паричните средства од граѓаните прибавени заради нив-
ното вработување, во ситуација кога граѓаните ги вра-
ботува на неопределено време, Судот утврди дека со 
оспорената одредба се уредуваат односи на поинаков 
начин од пропишаниот со Законот, поради што одлучи 
како во точката 1 од бваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр.172/94 Претседател 
29 декември 1994 година на Уставиот суд на 

Скопје Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на АД 
„Карпош“ - Крива "Паланка, распишува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 

АД „КАРПОШ“ - КРИВА ПАЛАНКА 
1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-

ните наследници, да ги најават своите побарувања во 
постапката за трансформација на АД „Карпош“ -
Крива Паланка; 

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на 
Образец пропишан од Агенцијата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на Репу-
блика Македонија; 

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до 
Агенцијата и до АД „Карпош“ - Крива Паланка; 

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена, по 
објавувањето на Огласот. 

АД „Карпош“ - Крива Паланка 
„ „ (41) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на Претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), АД „Трготекстил 
- Малопродажба" објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. АД „Трготекстил - Малопродажба" - Скопје, ул. 

„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр, 50, објавува дека ја 
започна постапката за својата ^приватизација. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на РМ, да ги пријават 
своите евентуални побарувања од ова претпријатие во 
рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на про-
пишан образец, а се доставува истовремено до ова прет-
пријатие и до Агенцијата на РМ за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

АД „Трготексгил - Малопродажба “ - Скопје 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/93) и Општественото 
претпријатие за производство на вештачки брусеви, 
брусно платно и хартија „ИДНИНА“ - Кратово, во 
општествена сопственост, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
Општественото претпријатие за производство на 

вештачки брусеви, брусно плтно и хартија „ИДНИНА“ 
- Кратово, во општествена сопственост, отпочнува по-
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стапка за трансформација на општествениот капитал 
во согласност со одредбите од Законот за трансформа-
ција на претпријатието со општествен капитал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања 
кон Претпријатието во рок од 60 дена од денот на обја-
вувањето на огласот. 

Своите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до Претпријатието и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Побарувањата барателите да ги достават на посебен 
образец пропишан од Агенцијата што е објавен во „Сл. 
весник на РМ“ бр. 3/94. 

Седиштето на Претпријатието е во Кратово, ул. 
„Гоце Делчев“ бб. (51) 
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