
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А 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. 

Среда, 21 јуни 1995 
Скопје 

Број 31 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

779. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За судии на Врховниот суд на Република Македо-
нија, се избираат: 

Лилјана Ингилизова-Ристова, судија на Окружниот 
суд во Скопје, 

Јован Калајлиоски, судија на Стопанскиот суд на 
Македонија, 

Виолета Јосифова, претседател на Окружниот сто-
пански суд во Штип и 

Фатон Пачуку, судија на Општинскиот суд во Дебар. 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2264/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Број 08-2261/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

.Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

781. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/ 
85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ -
СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на РО Земјоделски 
институт - Скопје со која за индивидуален работоводен 
орган на Институтот е именуван 

д-р Дијаманди Корнети, научен советник во Инсти-
тутот. 

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

С О Б Р А Н И Е Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Број 08-2260/1 
14 јуни 1995 година 

„ Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

780. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/ 
85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ 
И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА-
СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје со која за индивидуален работоводен орган на 
Институтот е именуван 

проф. д-р Јорде Јакимовски, научен советник и В Д 
директор на Институтот. 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

782. 
Врз основа на член 10 од Законот за новинско-изда-

вачката работна организација Службен весник на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/ 
80) Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗДАВАЧКИОТ 
СОВЕТ НА НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Ре-
публиката во Издавачкиот совет на Н И Р О Службен 
весник на Република Македонија, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Зоран Пејчев, 
Методија Рикаловски и 
Рокса Георгиевска. 
2. За претставници на Републиката во Издавачкиот 

совет на Н И Р О Службен весник на Република Македо-
нија, се именуваат: 

Владимир Станковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Љубомир Чадиковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Марика Стојчева, нач. на Одд. за подготовка на 
седници на Владата на Република Македонија. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2259/1 Претседател 

14 јуни 1995 година л на Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
783. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите 
на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
14 јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈ НА МАКЕДО-
НИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИ-

СКИ - СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вана индивидуален работоводен орган на Музеј на Ма-
кедонија, Археолошки, Етнолошки и Историски -
Скопје, се избираат: 

д-р Кире Дојчиновски, директор на Архивот на Ма-
кедонија и 

Данило Кочевски, писател. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2247/1 Претседател 

14 јуни 1995 година ^ на Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
784. 

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86,7/88,18/89,29/89,12/90 и 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РУ-
ДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликата во Советот на Рударско-геолошкиот факултет 
во Штип, поради истек на времето за кое се именувани: 

д-р Марин Александров, 
Санде Давчев и , 
Гоце Шапковски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Рударско-геолошкиот факултет во Штип се именуваат: 
Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Здравко Стојковски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Никола Стефков, директор на Мермерниот комби-

нат во Прилеп. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2257/1 Претседател 

14 јуни 1995 година на Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

785. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86,7/88,12/89,29/89,12/90 и 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФА-
КУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСГВО-

ОХРИД 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-' 
бликата во Советот на Факултетот за туризам и угости-
телство-Охрид, поради истек на времето за кое се име- . 
нувани: 

Борис Андрсев, ' 
Поликсена Тунтева и 
Александар Гештаковски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, се 
именуваат: 

Димитрија Вревсзоски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, ' ' 

Александар Гсштаковски, пратеник во Собранието 
. на Република Македонија и 

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2256/1 

14 јуни 1995 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

786. 
Врз основа на член 243 и 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/ 
85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБРАНИЕТО И 
ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИ-

МЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликата во Собранието на Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ - Битола, поради истек на времето за 
кое се именувани: 

Александар Гештаковски, 
Ешреф Алиу, 
Никола Апостоловски, 
Авли Борова, 
Симон Наумоски, 
Јаким Ивановски, 
Петар Темеловски, 
Д имитар Трпеноски и 
Алил Џафероски. 
2, За претставници на Републиката во Собранието 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
се именуваат: 

Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 
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Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Александар Гештаковски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија, 

Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Симон Наумоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонка, 

Ване Наумоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

3. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликава во Советот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Петар Ѓоргиев, 
д-р Димитар Контевски и 
Горѓи Котевски. 
4. За претставници на Републиката во Советот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, се 
именуваат: 

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонка, 

Ристо Николовски пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

м-р Најденко Поповски, директор на А.Д. Стопан-
ска банка - Охрид. 

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

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Број 08-2255/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2254/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. . 

787. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88,18/89,29/89,12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија;' број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А П О С Е Б Н А Т А 
К О М И С И Ј А З А И М Е Н У В А Њ Е Д Е К А Н Н А Ф И Л О -

Л О Ш К И О Т Ф А К У Л Т Е Т В О С К О П Ј Е 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
декан на Филолошкиот факултет во Скопје, се имену-
ваат: 

д-р Зоран Стојановски, проф. на Филозофскиот фа-
култет во Скопје и 

м-р Таше Стојановски, самостоен педагошки совет-
ник во Педагошкиот завод на Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

788, 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А П О С Е Б Н А Т А 
К О М И С И Ј А З А И М Е Н У В А Њ Е Д И Р Е К Т О Р Н А 
П Е Д А Г О Ш К А Т А А К А Д Е М И Ј А „ С В . К Л И М Е Н Т 

О Х Р И Д С К И “ - С К О П Ј Е 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
директор на Педагошката академија „Св. Климент 
Охридски“ - Скопје, се именуваат: 

д-р Александар Стоимилов, проф. на Природно -
математичкиот факултет во Скопје и ч 

д-р Наум Целаковски, проф. на Машинскиот факул-
тет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2253/1 Претседател 
14 јуни 1995 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

789. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88,18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А П О С Е Б Н А Т А 
К О М И С И Ј А З А И М Е Н У В А Њ Е Д И Р Е К Т О Р Н А 

П Е Д А Г О Ш К А Т А А К А Д Е М И Ј А В О Б И Т О Л А 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
директор на Педагошката академија во Битола, се име-
нуваат: 

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

д-р Снежана Михајловска, одборник во СО Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

790. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88,18/89, 29/89, 12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н О В И Н А П О С Е Б Н А Т А 
К О М И С И Ј А З А И М Е Н У В А Њ Е Д Е К А Н Н А Ф А -

К У Л Т Е Т З А Д Р А М С К И У М Е Т Н О С Т И - С К О П Ј Е 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
декан на Факултет за драмски уметности - Скопје, се 
именуваат: 

претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов,с.р. 

Број 08-2252/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 



Стр. ч 740 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јуниѓ 1995 

Љубомир Чавковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Благоја Стефановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојам Алдов, с.р. 

Број 08-2251/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

791. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88,18/89,29/8^, 12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФА-
КУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО 

СКОПЈЕ 
1. За членови на Посебната комисија за именување 

декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје, се 
именуваат: 

Александар Герасимовски, одборник во Собранието 
на град Скопје и 

Шукри Рамадан, директор на мандолинскиот орке-
стар - Македонски културен центар - „Кеј Димитар 
Влахов“ - б.б. - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЈШКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2250/1 „ Претседател 

14 јуни 1995 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
792. “ 

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86,1]Џ, 18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРИ-
РОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
1. За членови на Посебната комисија за именување 

декан на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје, се именуваат: 

Иван Бојков, пратеник во Собранието на Република 
Македонија и 

Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

793. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЈТЕ ДЕКАН НА АРХИ-

ТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
1. За членови на Посебната комисија за именувана 

декан на Архитектонскиот факултет во Скопје, се име-
нуваат: 

Никола Р. Поповски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Владимир Соколовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2248/1 Претседател 

Број 08-2249/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

14 јуни 1995 година 
Скопје 

на Собранието на 
Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
794. 

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ЕКО-

НОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
декан на Економскиот факултет во Прилеп, се имену-
ваат: 

Димче Настоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Ристо Марковски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2243/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

795. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 5/ 
88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
12/92), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

ОДЛУКА ч 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МУ-
ЗЕЈОТ НА МАКЕДОНИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТ-

НОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ - СКОПЈЕ 
1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-

бликата во Советот на Музејот на Македонија, Архе-
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олошки, Етнолошки и Историски - Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

д-р Танас Вражановски, 
Христо Меловски и 
Костадин Кепевски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Музејот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и 
Историски - Скопје, се именуваат: 

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

м-р Зоран Тодоровска вработен во Институтот за 
национална историја - Скопје и 

д-р Анета Светиева - Анастасова, професор на При-
родно-математичкиот факултет во Скопје - Група ет-
нологија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2258/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
. на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Илија Рајевски, индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ - Опера при Македонскиот народен театар. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2244/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

796, 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управуваното и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НИРО СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За членови на конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЌИРО Служ-
бен весник на Република Македонија, се избираат: 

Зоран Шапуриќ, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Томе Бришковски, дипл. правник, вработен во За-
водот за унапредување на стопанството. 

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

Број 08-2246/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје ! 

797. 
Врз основа на член 49 ставови 2 и 3 од Законот за 

избор на органите на управуваното и на другите органи 
во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/ 
88), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА 

ФИЛХАРМОНИЈА 
\ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Македон-
ската филхармонија, се избираат: 

798. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, а во врска со член 2 од Одлуката за осно-
вано меморијален простор во зградата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 19/95), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 
1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ПРОСТОР ВО 
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Одборот за мемори-
јалниот простор во зградата на Собранието на Репу-
блика Македонија, се избираат: 

А) за претседател 
д-р Цветан Грозданов, дописен член на МАНУ, 
Б) за членови 
д-р Виолета Ачковска, научен соработник во Инсти-

тутот за национална историја, 
д-р Коста Балабанов, историчар на уметноста во 

пензија, 
д-р Владимир Георгиевски, професор на факултетот 

за драмски уметности - Скопје, 
дипл. арх. Димитар Димитровски, вработен во Заво-

дот за урбанизам и проектирана - Битола, 
д-р Киро Дојчиновски, директор на Архивот на Ма-

кедонија, 
Лилјана Китановска, советник на министерот за 

култура, 
проф. д-р Благоја Колев, декан на Архитектонскиот 

факултет во Скопје, 
Аце Кочевски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Назми Маличи, пратеник во Собранието на Р.епу-

блика Македонија, 
д-р Билјана ПоповскаНеткова, доцент на Правниот 

факултет во Скопје, 
Крум Томовски, академик, 
д-р Аслан Селмани, професор на Природно-матема-

тичкиот факултет во Скопје, 
Љубомир Чадиевски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
Симон Шемов, декан на Факултетот за ликовни 

уметности - Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2262/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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799. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕ-
ДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „КАВАДАРЦИ“ - КАВА-

ДАРЦИ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната здравствена организација Медицински центар 
„Кавадарци“ - Кавадарци, што го донесе Управниот 
одбор на Медицинскиот центар, на седницата одржана 
на 12 мај 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2135/1 
14 јуни 1995 година 

г Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

800. , , . -
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, до-
несе , 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕ-

ДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КИЧЕВО 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната здравствена организација Медицински центар -
Кичево, што го донесе Управниот о“дбор на Медицин-
скиот центар, на седницата одржана на 29 мај 1995 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2134/1 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

801. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, до-
неле 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА - ЗА-
ВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЈ1АРНИ ЗАБОЛУ-

ВАЊА - ОХРИД 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната здравствена организација - Завод за превен-
ција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболува^ - Охрид, што го донесе Управниот одбор 
на Заводот, на седницата одржана на 11 февруари 1995 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2133/1 Претседател 
14 јуни 1995 година л на Собранието на 

802. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА-

ВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - КОЧАНИ 
у 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација - Завод за здрав-
ствена заштита Кочани, што го донесе Управниот од-
бор на Заводот, на седницата одржана на 31 декември 
1993 година. ' 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2132/1 Претседател 

14 јуни 1995 година н а Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
803. 

Врз основа на член 91, алинеја 9 од Уставот на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА СИНГАПУР 
Член 1 

. Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Сингапур на амбасадорско ниво. 

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. 23-1608/1 Претседател на Владата на 
8 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
804. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИ-
РАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПРОГРАМАТА РНАКЕ НА ЕВРОП-
СКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ѓ ' 
1. Во Одлуката за прибирање, користење и управу-

вање на средствата од Програмата РНАКЕ на Европ-
ската Унија во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија бр. 12/94), во точка 2, 
став први, зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“. 

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

Бр. 23-663/2-94 Претседател на Владата на 
12 јуни 1995 година Република Македонка, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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805. 
Врз основа на член 55, став 4 од Законот за надво-

решно - трговско работење („Службен весник на РМ“, 
број 31/93) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“, број 38/ 
90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

ОСТВАРЕН НЕТО ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 

1. Со Одлуката за дополнително поттикнување на 
остварен нето девизен прилив се утврдува износ од 
150.000.000,00 денари за дополнително поттикнување 
на производните претпријатија по основ на остварен 
нето девизен прилив. 

2. Претпријатијата од точка 1 на оваа одлука, што 
во периодот од 1.07. до 31.12.1994 година оствариле 
девизен прилив со извоз на стоки и услуги поголем од 
девизниот одлив по сите плаќања спрема странство мо-
жат на денарската противвредност на таа разлика да 
остварат право на дополнително поттикнување. Под 
девизен одлив по сите плаќања се подразбираат и на-
бавките на суровини, материјали за репродукција, 
опрема, резервни делови и гориво кои не се од домашно 
производство, а кои се купени на домашниот пазар. 

Износот на нето девизниот прилив од став 1 на оваа 
точка се намалува за износот на платените обврски 
спрема странство за претпријатието од страна на Вла-
дата на Република Македонија. 

3. Стапката на дополнителното поттикнување по ос-
нов на нето девизниот прилив ќе се одреди во зависност 
од вкупниот нето девизен прилив остварен во Републи-
ката во дадениот период. 

4. Барањето за остварување на правото на оваа од-
лука претпријатието од точка 1 на оваа одлука го под-
несува до Народната банка на Република Македонија 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

5. По утврдување на исправноста на барањата На-
родната банка на Република Македонија воспоставува 
налози за плаќање врз товар на посебната сметка на 
Министерството за финансии која се води кај Заводот 
за платен прбмет на Република Македонија - Филијала 
Скопје во полза на жиро - сметката на производителот 
на стоките. 

6. Народната банка го пропишува образецот за под-
несување на барањето за дополнително поттикнување. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува на нето девизен 
прилив остварен во периодот од 01.07. до 31.12.1994 
година.^ 23-1556/1 Претседател на Владата на 

12 јуни 1995 година Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

ниот пат Р-636, делница“ Струга - Калишта, стационажа 
на км. 8+200 - десно, на КП број 136/2 и 137/2, КО 
„Калишта“, во м.в. „Љумче", со вкупна површина од 
900 м2 на подрачјето на општината Струга, чиј инвести-
тор ќе биде Ферати Ферат од село Калишта - Струшко 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 
2. Составен дел на оваа одлука е фафичкиот прилог -

ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Број 23-1460/1 
12 јуни 1995 година 

Скопје 

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

807. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85,18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) владата на 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
РУДНИК ЗА ТАЛК „ИЗВОР“, НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Во Одлуката за определување на локацијата за 
изградба на Рудник за талк „Извор“, на подрачјето на 
општината Титов Велес, број 23-465/1 од 27.02.1995 го-
дина, во точката 1 зборовите КП бр. 4/64 (неплодно), се 
бришат и се заменуваат со зборовите „КП број 4/65 
(неплодно)". 

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

Број 23-465/1 
12 јуни 1995 година 

Скопје 

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

806. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА МОТЕЛ СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ 
ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ СТРУГА-КА-
ЛИШТА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

СТРУГА 
1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-

градба на мотел со придружни објекти покрај рсгионал-

808. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/ 
86, 7/88, 18/89, 12/90; 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ 

„КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ - КАВАДАРЦИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Ученичкиот дом „Крсте Петков Мисирков“ - Кава-
дарци, се именуваат: 

Јордан Наумов, началник на подрачната единица 
Кавадарци на Министерството за стопанство и 

Трајче Сирмсвски, републички инспектор во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 11-2172/1 
7 јуни 1995 година 

с Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

809. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на, СРМ“ број 16/85,29/ 
86,7/88,18/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за 
овластуваа на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „СВЕТИ НАУМ 

ОХРИДСКИ44 - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
УЦСО „Свети Наум Охридски“ - Македонски Брод, се 
именува, 

Јово Димоски, вработен во СУД „Биљана“ - Маке-
донски Брод. 

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

Број 11-2173/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашана 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-2165/1 . 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на комисијата за прашан,а 

на изборите и именуваната, 
Наќе Стојаневски, с.р. 

811. 
Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарна 

служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90) и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 
и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашана на изборите и именуваната на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата, на седницата одржана на 7 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ПОС ПУ - ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „ПЕСЈАК“ 

- МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на ПОС ПУ - Ветеринарна станица „Пес-
јак“ - Македонски Брод, се именуваат: 

Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Владо Стојкоски, директор на АД „Југогутун-Тре-
ска" - Македонски Брод и 

Живко Милованови, шеф на сметководство во 
КДУ „7 Септември“ - Македонски Брод. 

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

Број 11-2169/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

810. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А ' 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ - КАВАДАРЦИ 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на Работничкиот универзитет „Моша Пи-
јаде“ - Кавадарци, се именуваат: 

Драгица Митрева, заменик јавен обвинител при 
Општинското јавно обвинителство - Кавадарци и 

Лазар Лалков, пензионер. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

812. 
Врз основа на член 245 од Законот за преДучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите наименува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 ѓодина до-
несе. , 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
РО ОУ „МАНЧУ МАТАК44 СЕЛО КРИВОГАШ-

ТАНИ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на РО ОУ „Манчу Матак“ село Кривогаштани -
Прилеп се именуваат: 

Цвета Рувческа, наставник во РО ОУ ,Јонче Сму-
1рески" село Обрашани и 

Петар Талимџиоски, пратеник во Собраните на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-2166/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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813. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/88, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 45/92) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашан,а на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашана на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 6 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈОСИП ЕРОЗ-

И Ј О “ , С. ЖИРОВНИЦА - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Јосип Броз-Тито" с. Жировница - Гостивар, се 
именуваат: 

д-р Ферид Мусовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, и 

Љатиф Пајковски, директор на РО „Бреза“ с. Жи-
ровница. 

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

Број 11-2157/1 „ Претседател 
7 јуни 1995 година на Комисија за прашања 

Скопје на изборите именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „САНДЕ ШТЕР-

ЈОСКИ“ - КИЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Санде Штерјоски" - Кичево, се именуваат: 

Миле Славески, дипл. град. инж. вработен во ГП 
„Гранит“ VIII градилиште - Кичево и 

Васко Јончсски, началник на Одделението за Општа 
управа при СО - Кичево. 

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

Број 11-2164/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје ч 

Претседател 
на Комисијата за прашана 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

814. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ број 24/73,42/76 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашана на изборите и именуван,ата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе во Заводот за заштита на споменици^ 
на културата и Музеј - Штип, се именуваат: 

Санде Џамбазовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Илија Наков, дипл. инж. арх. вработен во ЈП за 
урбанизам - Штип и 

Љупчо Шдигевски, новинар во Штипски весник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-2170/1 ' Претседател 
7 јуни 1995 година 113 Комисијата за прашана 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

815. 
Врз основа на член 245 од Законот за прсдучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нуван,ата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

816, 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
н,ата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

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

ЏУР" СЕЛО ЈОСИФОВО - ВАЛАНДОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Страшо Пинџур" село Јосифово - Валандово, се 
именуваат: 

Михо Георгиев, професор во УЦСО „Гоце Делчев“ 
- Валандово и 

Никола Зафиров, наставник во ЦОУ „Јосип Броз 
Тито“ - Валандово. 

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

Број,11-2168/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

817. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именуван,ата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ 
ЦЕНТАР ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ „ТАКИ 

ДАСКАЛО“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Училишниот центар за насочено образование „Таки 
Даскало“ -- Битола, се. именуваат: 

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 
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Наум Крстевски, економист вработен во СОК-Би-
тола. 

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

Број 11-2171/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашаш 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

818. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кирил и Методиј“ - Свети Николе, се именуваат: 

Методи Манев, работоводен орган на Домот на кул-
турава „Крсте П. Мисирков“ - Свети Николе, одбор-
ник во СО Свети Николе и 

Киро Костов, раководител на Заводот на платен 
промет, експозитура Свети Николе. 

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

Број 11-2167/1 Претседател 
7 јуни 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-2159/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

820. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО РА-
ЦИН“ - С. ПЕТРОВЕЦ - ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец - Гази Баба - Скопје, 
се именуваат: 

Вера Ангелова, директор на ЦОУ „Наум Охридски“ 
с. Булачани и 

Кирил Спасовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-2163/1 х Претседател 
7 јуни 1995 година на Комисијата за прашања -

Скопје на изборите и именувањата,-
Наќе Стојановски, с.р. 

819. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 4/86,51/88 и „Службен весник на Република Маке-

донија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 7 јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

С О В ЕТОТ НА АЛБАНСКАТА 
ДРАМА ПРИ ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ -

СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Албанската драма при Театарот на народностите -
Скопје, се именуваат: 

Владимир Милчин, професор на Факултетот за 
драмски уметности - Скопје и 

Аљуш Хамити, професор во Гимназијата „Зеф Љуш 
- Марку“ - Скопје. 

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

821. 
Џрз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВАСИЛ ГЛАВИ-

НОВ“ ЧАИР-СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Васил Главинов“ Чаир - Скопје, се именуваат: 

Јагода Коларовска, педагог во ОУ „Живко Брајков-
ци“ - Скопје и 

Васил Кочовски, наставник во ОУ „Јане Сандански“ 
- Скопје. 

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

Број 11-2161/1 
- 7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

822. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашал,а на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-

,БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА ВА-
ПЦАРОВ“ ЧАИР - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Никола Вапцаров“ Чаир - Скопје, се именуваат: 

Чедомир Поповски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „Стив Наумов“ - Скопје и 

Венцислав Младеновски, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Рајко Жинзифов" - Скопје. 

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

Број 11-2160/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-2158/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

824. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРКО ЦЕ-
ПЕНКОВ“ - СГ. ЗЕЛЕНИКОВО-КИСЕЛА ВОДА -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Марко Цепенков“ Ст. Зелениково - Кисела 
Вода - Скопје, се именуваат: 

Петар Пауновски, економист вработен во Институ-
тот за социолошки и политичко-правни истражувања -
Скопје и 

Ангеле Трајковски, професор во УСО „Браќа Ми-
ладиновци“ населба Драчево. 

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

Број 11-2162/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

823. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластуваа на Комисијата за 
прашања на изборите и именуваната на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата, на седницата одржана на 7 
јуни 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
1 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТУРСКАТА ДРАМА 
ПРИ ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Турската драма при Театарот на народностите -
Скопје, се именуваат: 

Ертунч Тахир, директор на ДОО „Еримпекс" -
Скопје и 

Мартин Ланчевски, професор на Факултетот за 
драмски уметности - Скопје. 

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

825. 
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за Избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и ̂ 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА УСТАНОВАТА З А НА-
РОДНА КУЛТУРА „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ -

БИТОЛА 
I 

1. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Установата за на-
родна култура „Илинденски денови“ - Битола, се из-
бира 

Благој Стефановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Број 11-2185/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, -
Наќе Стојановски, с.р. 

826. 
Врз ,основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на .СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МЕТОДИ МИ-
ТЕВСКИ-БРИЦО" СЕЛО ЛОЗОВО - СВЕТИ НИ-

КОЛЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ме-
тоди Митевски-Брицо" село Лозово - Свети Николе, се 
именуваат: 

Васил Ристов, зем. инж. вработен во АД „Џумајли-
ја" село Лозово и 

Јордан Павлов професор во УСО „Кочо Рацин“ 
Свети Николев 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

Број 11-2180/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

827. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја44 број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ 
УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ“ - КАВА-

ДАРЦИ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Републич-
киот универзитет „Моша Пијаде“ - Кавадарци, се име-
нуваат: 

Благој Темелков, адвокат и 
Лилјана Илиева, новинар во РТВ - Кавадарци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-2178/1 Претседател 
7 јуни 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

828 . "" 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95 и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 го-
дина донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДИМКАТА ГА-

БЕРОТ“ С. ВАТАША - КАВАДАРЦИ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Димката 
Габерот44 село Ваташа-Кавадарци, се именуваат: 

Нада Пендева, дипл. правник на работа во АК „Тик-
веш“ - Кавадарци и 

Блага Уневска, дипл. правник на работа во ПЕ Ка-
вадарци на Министерството за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина. 

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

Број 11-2179/1 „ Претседател 
7 јуни 1995 година Комисијата за прашан,а 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

829. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашан,а на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашана на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА БИБЛИ-

ОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Градската би-
блиотека „Борка Талески“ - Прилеп, се избираат: 

Орде Јаколоски, вработен во ПЕ во Министер-
ството за стопанство Прилеп и 

Менка Печијареска, индивидуален работоводен ор-
ган на Гимназијата „Мирче Ацев“ - Прилеп. 

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

Број 11-2182/1 \ 
7 јуни 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

830. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашан,а на изборите 
и именуван,ата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПОС ПУ ВЕТЕРИ-
НАРНА СТАНИЦА „ПЕСЈАК“ - МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ПОС ПУ Ве-
теринарна станица „Песјак44 - Македонски Брод, се из-
бираат: 

Душан Србиноски, раководител на РЕ „ЕМО" Ма-
кедонски Брод и 

Божин Димоски, одборник во Собранието во опш-
тина Македонски Брод. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
ното, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

Број 11-2181/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашаш 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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831. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга 

ните на управувањето и другите органи во О З Т („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашаш на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашаш на изборите, и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН ВО ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО 

КРУШЕВО 

1. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Историскиот музеј 
- Крушево, се избира 

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-2174/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

832. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашаш на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 

.28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

М У З Е Ј - Ш Т И П 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган во Заводот за 
заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип, 
се избираат: 

Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Васил Шумански, работоводен орган на Домот на 
културата „Ацо Шопов“ - Штип. 

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

Број 11-2175/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

833. -
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на из.борите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашаш на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕКОНОМСКОТО 
УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСЌИ" - БИТОЛА 

1. За членови на Конкурсната крмисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Економското 
училиште „Јане Сандански“ - Битола, се именуваат: 

Ана Бегаевска, вработена во Народниот театар -
Битола и 

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-2186/1 , Претседател 
7 јуни 1995 година м Комисијата за прашам 

Скопје “ н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

834. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашаш на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашаш на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАШИНСКОТО 
УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Машинското 
училиште „Гоце Делчев“ - Скопје, се избираат: 

Викторија Огненова, секретар на Центарот за реха-
билитација и образование „Свети Наум Охридски“ -
Скопје и 

Марија Писинова, индивидуален работоводен орган 
на МДЦУ „Илија Николовски-Луј" - Скопје. 

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

Број 11-2177/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашаш 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

835. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашаш на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
неле 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА „8 МАРТ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орга(н на РО за згрижу-
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ван,е и воспитување,е на деца „8 Март“ - Скопје, се 
избираат: 

Душко Ангеловски, воспитувач во Ученичкиот дом 
„Здравко Цветковски“ - Скопје и 

Веска Станковиќ, директор на СОУ „Д-р Златан 
Сремац" - Скопје. 

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

Број 11-2183/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашана 

на изборите и именуваната, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-2184/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашан,а 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Глигор Глигоров, директор на Детскиот дом „11 Ок-
томври“ Кисела Вода и 

Виолета Димовска, дипл. дефектолог, секретар на 
Сојузот на друштвата за помош на ментално ретарди-
рани лица во РМ ,Даре Џамбаз“ - Скопје. 

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

Број 11-2176/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашана 

на изборите и именуваната, 
Наќе Стојановски, с.р. 

836. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управуваното и другите органи во О З Т („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашана на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашана на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СРЕДНОШКОЛ-
СКИОТ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Средношкол-
скиот дом „Томе Стефановски-Сениќ" - Скопје, се из-
бираат: 

Олга Главинац, индивидуален работоводен орган на 
Машинско-металуршкиот ^училишен центар „Панче 
Арсовски“ Скопје и 

Миле Величковски, одборник во СО Гази Баба -
Скопје. 

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

837. \ 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПЕЦИЈАЛНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,Д-Р ЗЛАТАН СРЕМАЦ" 

КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Специјалното 
основно училиште „Д-р Златан Сремац" Кисела Вода -
Скопје, се именуваат: 

838. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 мај 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Инструкцијата бр. 14-1181/1 за 
начинот на пресметување и плаќано на данокот Да про-
мет на услуги, донесена од Министерот за финансии на 
17 февруари 1994 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Претпријатието за книговод-
ствени и други консалтинг услуги „Книговодител“ од 
Штип, со Решение У. бр. 2/95 од 25 март 1995 година, 
поведе постапка за оценувано уставноста и законитоста 
на актот означен во точка 1 од ова решение, затоа што 
се постави прашаното за неговата согласност со Уста-
вот и со законот. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
инструкција се утврдува начинот на плаќање на данокот 
на промет на услуги и е предвидено дека данок на про-
мет на услуги се плаќа на прометот на услуги што се 
вршат со надомест, а како услуги се подразбираат сите 
дејствија и работи, кои според одредбите од Законот за, 
данокот на промет на производи и услуги и Законот за 
акцизите, не се. третираат како промет на поиЗводи, 
{односно секој надомест кој не произлегува од прометот 
на производи (точка I). 

Понатаму, во инструкцијата е утврден даночниот 
обврзник на данокот на промет на услуги (Точка II), 
при што е преземена законската одредба. Исто така, се 
преземени законските одредби и при утврдуваното на 
даночната основица (Точка III). 

Во точка IV од Инструкцијата се утврдени услугите 
на кои се плаќа данок на промет, при што се наведени 
услугите за кои се плаќа данок на промет по тарифен 
број 1 од Тарифата за данокот на промет на услуги. 
Така, во овој дел од инструкцијата се опфатени услу-
гите од член 18 од Законот кои не се опфатени со 
тарифниот број 2 и 3 од Тарифата. Меѓутоа, покрај 
услугите што се наведени во член 18 од Законот, во 
Инсгрукцијата се опфатени и други услуги кои не мо-
жат да се подведат под некој од услугите^ предвидени во 
член 18 од Законот како на пример: поправка и одржу-
в а а на друмски моторни возила, поправка и одржу-
в а а на производи на прецизна механика, услуги на 
метално преработувачкото занаетчиство, поправка и 
одржување на електрични апарати за домаќинство и 
други услуги, кои во Законот не се наведени во услу-
гите за кои треба да се плаќа данок на промет на 
услуги. 
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Во Дел V од Инструкцијата се утврдени услугите на 
кои не се плаќа данок на промет, при што покрај услу-
гите од член 19 од Законот се предвидени и други 
услуги за кои нема да се плаќа данок на промет, како на 
пример за производствените услуги што ги вршат 
правни лица и претприемачите, кои според член 5 став 
2 од Законот за данокот на промет на производи и 
услуги се сметаат како производствено претпријатие, 
услугите на извозот на производите, одредени услуги 
кои ги користат дипломатските и конзуларните прет-
ставништва под услов на реципроцитет и други услуги 
за кои во Законот не е предвидено ослободување од 
плаќање на данок на промет. 

5. Според член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон. 

Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собра-
нието на Република Македонија донесува закони и дава 
автентично толкување на законите, а според алинеја 3 
ги утврдува јавните давачки. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека да-
нокот и другите јавни давачки ги утврдува Собранието 
на Република Македонија со закон, со кој како негови 
основни елементи мораат да се определат предметот на 
оданочувањето, даночните обврзници, даночните 
стапки и даночните ослободуван,а и олеснувања. 

Според член 95 од Уставот државната управа ја со-
чинуваат министерства и други органи на управата и 
организации утврдени со закон, а организацијата и ра-
ботата на органите на државната управа се уредуваат со 
закон. Органите на државната управа, согласно член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека ор-
ганизацијата и работата на органите на државната 
управа, а во тие рамки и нивните надлежности се утвр-
дуваат со закон, имајќи ја предвид притоа нивната 
уставна положба. Во согласност со таа положба, орга-
ните на државната управа можат да се овластат да доне-
суваат прописи со кои се разработуваат законските 
одредби заради нивно извршувано, при што со зако-
ните на чие извршување тие се однесуваат мора да се 
утврдат основите за уредување на односите, како и рам-
ките на овластува н,ето на органот на државната 
управа. Според член 160 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) функ-
ционерите кои раководат со органите на управата доне-
суваат правилници, наредби и упатства за извршување 
на законите и на другите прописи и општи акти на 
Собранието на Републиката, како и на прописите на 
Владата, кога за тоа се овластени со тие закони, про-
писи и општи акти. 

Од оваа законска одредба с видно дека министерот 
како функционер кој раководи со орган на управата, 
може да донесе три вида на правни акти и тоа правил-
ник, наредба и упатство, што значи дека не с предви-
дено донесување на инструкции како правни акти. 

Единствено во член 163 од овој закон с дадена мож-
ност функционерот кој раководи со органот на упра-
вата да донесува задолжителни инструкции за извршу-
вање на работите од општ интерес за Републиката кои 
со закон се пренесени на друг орган, организации, заед-
ници и здруженија. 

Во член 18 од Законот за данок на промет на произ-
води и услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 34/92, 62/92, 3/93, 4/93 и 80/93), таксативно се 
наведени услугите на кои се плаќа данок на промет и не 
с дадена можност со подазконски или со друг акт да се 

утврдуваат и други услуги на кои ќе се плаќа данок на 
промет, а кои не се предвидени во Законот. 

Исто така, и во член 19 од Законот, каде се наведени 
услугите на кои не се плаќа данок на промет, такса-
тивно се наведени услугите на кои не се плаќа данок и 
не е дадена можност со подзаконски или друг акт да се 
предвидуваат други услуги на кои нема да се плаќа 
данок на промет. 

Во Тарифата за данок на промет, која е составен дел 
на Законот, за данокот на промет на услуги се предви-
дени три тарифни броја. Во тарифниот број 1 е опреде-
лено дека на прометот на сите услуги, освен на проме-
тот на услугите предвидени со други тарифни броеви на 
оваа тарифа или за кои со овој закон е предвидено 
даночно ослободувано, се плаќа данок на промет на 
услуги по стапка од 10%, што значи дека кога се опре-
делува данок на промет на услуги да се плаќа на сите 
услуги освен на услугите од тарифните броеви 2 и 3, се 
мисли на сите останати услуги наведени во членот 18 од 
Законот, а кои не се опфатени со другите тарифни 
броеви. 

Со оглед на тоа што по својата содржина оспорената 
инструкција уредува одредени односи, Судот оцени 
дека таа не претставува' само интерно упатство за извр-
шувано на Законот, туку создава права и обврски за 
граѓаните и за правните лица спротивно на член 164 од 
Законот за органите на управата, според кој со пропив 
сот на функционерот кој раководи со органот на упра-
вата не можат за граѓаните, претпријатијата, устано-
вите и за другите организации и заедници да се востано-
вуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлеж-
ност на органите, поради што Судот оцени дека таа има 
елементи на пропис, и е надлежен да ја оценува нејзи-
ната уставност и законитост. 

Со оглед на тоа што со членовите 18 и 19 и со 
другите одредби од Законот за данокот на промет на 
производи и услуги, согласно Уставот на Република 
Македонија целосно се утврдени сите елементи на дано-
кот на промет на услуги, како вид јавна давачка, од-
носно утврден е предметот на оданочувањето, даноч-
ните обврзници, даночната основица, даночните 
стапки, даночните ослободувања и олеснувања, начи-
нот на настанувавте на обврската, начинот на пла-
ќано на данокот, како и со оглед на тоа што со закон не 
е дадено овластување на министерот со инструкција да 
го уредува прашаното за начинот на извршување на 
Законот и да врши доразработка на одделни законски 
бдрсдби и притоа да утврдува видови на услуги кои не се 
предвидени во Законот за кои ќе се плаќа односно нема 
да се плаќа данок на промет на услуги, Судот оцени 
дека со оспорената Инструкција Министерот ги прече-
корил рамките на своите уставни и законски овласту-
в а м и дека оваа инструкција не с во согласност со 
означените уставни и законски одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исл,ами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 2/95 
17 мај 1995 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на 

Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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839. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО 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 24 мај 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста и законитоста на член 2 став 2 од Одлуката 
за продажба на становите на кои права, должности и 
одговорности во поглед на располагањето^ има Репу-
бликата, во делот кој гласи „становите за службени 
потреби и становите на поранешна ЈНА“ („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 68/92). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Макадошда". 

3. На Уставниот суд на Република Македонија, То-
дор Петров и Ѓулисгана Марковска, од Скопје му под-
несоа иницијатива за поведување постапка за оцену-, 
вање уставноста и законитоста на оспорените одредби1 

од одлуката означена во точката 1 од ова решение, 
затоа што не биле во согласност со член 8 став 2, член 9 
став 2 и член 51 од Уставот на Република Македонка и 
со Законот за продажба на становите во општествена, 
сопственост, со кој не била предвидена можност од-
делни станови во општествена сопственост да не се 
продаваат, а како средства во општествена сопстве-
ност, согласно Законот за правата, обврските и одго-
ворностите на републичките органи во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост што тие ги кори-
стат, се сметале и становите За службени потреби. Со 
оглед на тоа што и становите за службени потреби биле 
општествени станови Владата не била овластена да го 
ограничува правото на продажба на овие станови, затоа 
што законодавецот утврдил генерална обврска за про-
дажба на становите во општествена сопственост. Ста-
новите кои биле во сопственост на државата биле за 
сега општествени станови, па го поставуваат праша-
њето дали постои еднаквост на граѓаните пред Уставот 
и законите ако на одделни функционери им се доделу-
ваат станови со право на откуп, а на други се доделу-
вале т.и. „станови за службени потреби“. 

Со оглед на тоа што со член 8 став 2 од Уставот било 
предвидено дека во Република Македонија е слободно 
се што со Уставот и со закон не е забрането, во кон-
кретниот случај со закон не била забранета продажбата, 
на становите во општествена сопственост за службени 
потреби и за становите на ЈНА, а Владата тоа право го 
ограничувала со подзаконски акт, што не 6ИЛ9 во со-
гласност со член 51 од Уставот, според кој сите прописи 
морале да бидат во согласност со Уставот и со закон. 
Поради изнесените причини, подносителите на иници-
јативата предлагаат Судот да ја поништи оспорената 
одредба од Одлуката. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се определуваат становите за продажба на кои 
права, должности и одговорности во поглед на распола-
гањето има Републиката, при што според член 2 како 
станови за продажба се становите што ги користат ра-
ботниците во републичките органи, односно работни-
ците на други органи и организации и заедници обезбе-
дени по основ на здружени средства со средствата за 
прибавување станови на работниците во републичките 
органи, становите на општините, самоуправните инте-
ресни заедници и на општествено - политичките орга-
низации што преминале во органите на Републиката и 
становите изградени со средства на здружители по ос-
нов на солидарност и доделени по основ на експроприја-
ција (станови на Републиката). 

Според оспорениот став 2 на член 2 од Одлуката 
одредбата од став 1 на Одлуката не се однесува на 
становите за службени потреби на Републиката, стано-
вите на поранешната ЈНА и становите добиени по ос-
нов на т.и. присилни прописи. 

Понатаму, Судот утврди дека условите и начинот на 
доделувано на користење станови за службени потреби 
се утврдени со посебен закон, односно со Законот за 
правата, обврските и одговорностите на републичките 
органи во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на 
СРМ“1 бр. 41/85). 

Со членовите 32 до 79 од овој Закон, во кој се утвр-
дени условите и начинот за доделување на станови за 
службени потреби, меѓу другото, е предвидено дека под 
стан за службени потреби се подразбира стан потполно 
или делумно наместен или ненамерен што служи за 
привремено сместување на функционер, односно на ра-
ководен работник во републички орган. Стан за служ-
бена потреба може да се додели на функционер односно 
раководен работник во републички орган заради не-
гово привремено сместување доколку во местото на 
вршење на должноста го нема решено станбеното пра-
шање и нема стан во лична сопственост. Функционерот 
односно раководниот работник го задржува сибир-
ското право на станот што го користел во местото на 
постојано живеење (член 32). 

Според член 33 од Законот функционерот односно 
раководниот работник не може да се стекне со станар-
ско право на стан за службена потреба. Становите за 
службени потреби, според член 34 од Законот, не се 
здружуваат во самоуправна интересна заедница, туку со 

,нив управува и стопанисува Управата за заеднички ра-
боти. 

Според член 36 од Законот функционерот односно 
раководниот работник во републички орган е должен 
да го ослободи службениот стан во рок од 30 дена од 
денот кога тој или член на неговото семејно домаќин-
ство се здобил со станбена зграда или стан на трајно 
користење односно се здобил со станбена зграда или 
стан во сопственост и со денот на разрешување од 
должноста. 

Што се однесува до становите на поранешна ЈНА, 
кои, исто така, се изземени со оспорената одредба од 
Одлуката, Судот утврди дека начинот и условите за 
нивна продажба се уредени со Законот за станбено обе-
збе?дување во ЈНА („Службен лист на СФРЈ" бр. 84/90), 
кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот е преземен како републички. 

Од изнесената фактора состојба произлегува дека 
посебен статус имаат становите во општествена соп-
ственост што се доделуваат на користење со станарско 
право на работниците во републичките органи, а посе-
бен статус имаат службените станови што се доделу-
ваат на функционерите и раководните работници во 
републичките органи и становите на поранешна ЈНА. 

5. Со член 30 од Уставот на Република Македонија 
се гарантира правото на сопственост при што Уставот 
не ја познава општествената сопственост, туку со 
Уставниот закон за спроведување на Уставот создава 
обврска со закон да се утврди начинот на трансформа-
ција на општествената сопственост во одреден вид соп-
ственост во граѓанско - правна смисла. 

Како дел од општествената сопственост претставу-
ваа и општествените станови, кои на користење се до-
делуваат под посебни услови утврдени во Законот за 
станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/ 
73,14/75, 27/86,48/88,11/91 и 62/93). 

Според член 2 од овој Закон граѓанин што законито 
се вселил во стан во општествена сопственост врз ос-
нова на договор за користење на стан се здобива со 
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право на тој стан трајно и непречено да го користи за 
задоволување на личните и семејните потреби под усло-
вите определени со овој Закон, со тоа што граѓанинот 

“ се стекнува со станарско право. 
Според член 6 од овој Закон на становите за привре-

мено сместување и за службени потреби, корисникот на 
станот не се стекнува со станарско право, туку само со 
правата и обврските утврдени со општиот акт на дава-
телот на станот, односно договорот за користење на 
стан. 

Понатаму, со Законот за продажба на становите во 
општествена сопственост („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 36/90 и 8/93) е предвидена само 
продажба на становите на кои постои станарско право. 
Имено, според член 3 од овој Закон станот во опште-
ствена сопственост може да се продаде на носителот на 
станарското право или со негова согласност на член на 
неговото семејство кој е корисник на станот. 

Според тоа, со овој Закон не е предвидена можноста 
за продажба на општествени станови на лица кои не се 
носители на станарско право или кои не се корисници 
на стан во смисла на член 9 од Законот за станбени 
односи. 

Тоа значи дека со овој Закон не е предвидена мож-
ност за продажба на становите за службени потреби, на 
кои корисникот не стекнува станарско право и кој може 
да го користи само до денот на разрешувањето од долж-

носта, поради што Судот оцени дека оспорените 
одредби од Одлуката не се во несогласност со овој за-
кон. 

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според мислењето на Судот со оспорената одредба 
од Одлуката не се повредува наведениот уставен прин-
цип, затоа што ниту за исти статус на лица кои користат 
општествени станови со станарско право и службени 
станови, ниту, пак, станува збор за исти услови на доде-
лување на користење на станови со станарско право и 
службените станови. 

Исто така, Судот оцени дека Владата, како носител 
на извршната власт има уставно овластување да доне-
сува прописи за извршување на законите, а во тие 
рамки и да донесе одлука за продажба на становите со 
кои располага Републиката, во смисла на Законот за 
продажба н^ становите во општествена сопственост. 
Меѓутоа, Владата при донесувањето на прописите за 
извршување на законите е должна да се движи во рам-

, ките на тие закони и не е овластена одредени прашања 
' да ги уредува на поинаков начин од тоа како се уредени 
со закон. 

Според тоа, Владата не е овластена да го уреди 
прашањето за продажба на службените станови или за 
становите на поранешна ЈНА, затоа што нивниот ста-
тус е утврден со закон и само законодавниот орган 
може да го уредува тоа прашање. 

Судот, воедно, оцени дека на конкретниот случај 
став' 2 на член 8 од Уставот, според кој во Република 
Македонка слободно е се што со Уставот и со закон не 
е забрането, не може да се примени, затоа што како 
што е наведено во Законот е дозволено да се продаваат 
станови само на лица кои се носители на станарско 
право или корисници на стан на кои постои станарско 
право, што значи дека е забрането да се продаваат на 
лица кои немаат таков статус. 

Што се однесува до наводите во иницијативата дека 
на одделни функционери им се продавале службени ста-
нови, Судот оцени дека тоа се фактички прашања, за 
кои овој Суд не е надлежен да одлучува. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 

Исл,ами, 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. 176/95 Претседател 
24 мај 1995 година н а Уставниот суд на Република 

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

840. 
Врз основа на член 17 и член 70 точка 12 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
ХХХ1Х-та седница одржана на 14.06.1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕ-
ДИЛНИЦИТЕ ВО Ш-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1995 ГО-

ДИНА 

1. Банките и штедилниците Можат да ги зголемат 
денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општествена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 4,2% на 31 јули 1995 година, до 5,3% на 31 
август 1995 година и до 6,4% на 30 септември 1995 
година, кумулативно во однос на состојбата на тие пла-
смани на 31.12.1994 година. 

Под состојба на денарските пласмани на банките и 
штедилниците на 31.12.4994 година во смисла на став 1 
од оваа точка, се подразбира состојбата на тие пла-
смани на 31 јули 1994 година зголемена за можниот 
пораст на денарските пласмани до крајот на 1994 го-
дина, во согласност со стапките за нивен можен пораст 
во тој период утврдени од страна на Народна банка на 
Република Македонија со соодветни одлуки. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка 
обврската за ограничувано на порастот на денарските 
пласмани нема да се однесува на порастот на пласма-
ните на банките и штедилниците кој одговара на виси-
ната на нето остварениот ефективен пораст на основач-
киот капитал на банката, односно штедилницата во те-
кот на 1995 година во однос на неговата состојба на 
31.12.1994 година, без ревалоризација за 1994 и 1995 
година. 

2. Во рамките утврдени во точка 1 од оваа Одлука, 
банките и штедилниците можат да пласираат средства 
кај 25-тс претпријатија најголеми загубари утврдени со 
Заклучокот на Владата на Република Македонија од 
12.04.1994 година, само во согласност со специјалната 
програма за нивно преструктуирање верифицирана од 
Владата на Република Македонија и Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

По исклучок на одредбите од став 1 на оваа точка, 
банките и штедилниците можат да пласираат средства 
кај „Електростопанство на Македонија“ - Скопје и кај 
ЖТП - Скопје и без програма , за реструктуирање на 
овие претпријатија, но со гаранција добиена од Владата 
на Република Македонија. 

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните 
денарски побарувања на банките и штедилниците од 
стопанските субјекти во општествена, приватна и ме-
шовита сопственост и од граѓаните („Службен весник 
на РМ“, бр. 35/94). 

4. Заради следење и контрола на ,спроведуваното на 
одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и , месечни извештаи за остварената со-
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стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија два дена по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат на основа книговодствената состојба 
на тие пласмани на крајот на месецот во рокот предви-
ден за доставувано на КЊ-БИФО (извештај за книго-
водствената состојба на сметките на банките и штедил-
ниците). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатство што го 
пропинѕува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.07.1995 година. 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-1/95 „ Претседател 
14 јуни 1995 година н а Советот на Народна 

Скопје б а н к а н а 

Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

841. 
Врз основа на член 12 и член 70 точка 8 од Законот 

. за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и членовите 32, 
33, 34, 35 и 36 од Законот за хартии од вредност, Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија на сво-
јата ХХХ1Х-та седница одржана на 14.06.1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИ-
ЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА НОМИНИРАНИ ВО ДЕ-

ВИЗИ 

Со оваа одлука се утврдуваат начинот, условите и 
роковите за издавање и продавано на благајнички за-
писи на Народна банка на Република Македонија, но-
минирани во девизи (во натамошниот текст: благај-
нички записи). 

1. Народна банка на Република Македонија издава 
благајнички записи, ,номинирани во девизи, со рокови 
на доспсаност од 30, 60 и 90 дена. 

1) Благајничкиот запис е пренослива хартија од 
вредност која гласи на доносител и може слободно да сег 
купува, односно продава на секундарниот п)азар 

2) Благајничките записи имаат девизна клаузула и се 
искажуваат во апоени од 1.000, 2.000 и 5000 ДЕМ. 

2. Издадените благајнички записи од точка 1 на оваа 
одлука Народна банка на Република Македонија ги 
продава исклучиво на физички лица преку деловните 
банки и штедилниците. 

3. Износот на вкупните благајнички записи, роко-
вите на доспеаност, каматата и начинот на продавање 
го утврдува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија со решение за благајнички записи во де-
визи, во согласност со Проекцијата на монетарно-кре-
дитната политика на Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

4. Во понудата за продавање на благајнички записи 
номинирани во девизи ќе биде искажан дисконтот (це-
ната) по кој Народна банка на Република Македонија 
ги продава благајничките записи. 

При купуваното на благајничките записи од страна 
на физичките лица се плаќа дисконтираната вредност 
на благајничкиот запис, во денари, во износ еднаков на 
средниот курс на курсната листа на Народна банка на 
Република Македонија (намален за износот на кама-
тата која благајничкиот запис ја носи). 

5. Исплатата на благајничките записи се врши на 
денот на доспевање на благајничките записи во номини-

рана вредност во денари, по среден курс на курсната 
листа на Народна банка на Република Македонија на 
денот на исплатата на благајничките записи. ^ 

6. За посредувањето, Народна банка на Република 
Македонија, на банките и штедилниците, им плаќа про-
визија од 1 промил од номинираната вредност на прода-
дените благајнички записи. 

7. На благајничките записи кои ќе бидат поднесени 
за наплата по рокот на достасаност, не следува камата 
за периодот по достасаноста на благајничкиот запис. 

8. Обврските на Народна банка на Република Маке-
донија по благајничките записи кои не се поднесени на 
наплата, се гасат во рок од 3 години од денот на^доста-
саноста на благајничкиот запис. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија ". 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-2/95 „ Претседател 
14 јуни 1995 година н а Советот на Народна 

Скопје банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

842. 
Врз основа на член 61 и член 70 став 1 точка 20 и 30 

од Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 26/92,4/93 и 29/93), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата ХХХЈХ-та седница, одржана на 14.06.1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А ГОТОВИНСКНТЕ ДЕНАРСКИ ПАРИЧНИ 

ТЕКОВИ 
1. Банките се должни да изготвуваат дневен преглед 

за денарските готовински текови (прилив и одлив на 
готови средства на жиро-сметката и благајната на бан-
ката) врз основа на податоците добиени од Заводот за 
платен промет. 

2. Дневниот преглед од точка 1 на оваа одлука ги 
содржи следните податоци: 

1) Готовински тек од оперативни активности; 
2) Готовински тек од инвестициони активности; 
3) Готовински тек од финансиски активности; 
4) Нето зголемување/намалување на готовинскиот 

тек; 
Жиро-сметка на банката од претходен период; 
Жиро-сметка на банката на крајот на периодот. 

Под оперативни активности во основа се подразби-
раат активности од кои се остваруваат приходите и 
расходите од основната дејност на банката. 

Под инвестициони активности се подразбира стекну-
вање или отуѓување на постојни средства и останати 
вложувања кои не се вклучени во готовинските текови 
од оперативните активности. 

Под финансиски активности се подразбираат актив-
ности кои се резултат на промени во големината и 
структурата на капиталот и позајмици од други лица. 

3. Врз основа на дневните прегледи банките се 
должни да составуваат месечен извештај кој претста-
вува збир на состојбата на дневните промени на гото-
винските текови за претходниот месец. 

Извештајот од став 1 на оваа точка банките го до-
ставуваат до Народна банка на Република Македонија 
во рок од 10 работни дена по истекот на месецот за кој 
се поднесува извештајот. 

4. За точноста на податоците од дневните прегледи и 
извештаите од оваа одлука и за нивно навремено доста-
вувано се одговорни лицата со посебни овластувања. 

Неточно и ненавремено изготвување и доставување 
на дневните прегледи и на извештаите од оваа одлука 
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повлекува мерки според Законот за Народна банка на 
Република Македонија и Законот за банки и штедил-
ници. 

5. Прегледите од точка 2 и извештајот од точка 3 
на оваа Одлука банките ги изготвуваат според упат-
ството што го пропишува гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија. 

1 6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.07.1995 година. 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-3/95 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
843. — 

Врз основа на член 9 став 2 точка За и член 70 точка 
29 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата ХХХ1Х-та седница, одржана на 14.06.1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА ДЕПОЗИТИ МЕЃУ 
БАНКИТЕ И НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за спроведување на аукција на депо-

зити меѓу банките и Народна банка на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“, бр. 63/93,17/94,22/94, 
28/94, 35/94 и 45/94) во глава II точка 7 став 4 подточка 
7) после заградата запирката се брише и се става точка. 
Текстот до крајот на реченицата се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-4/95 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

844. 
Врз основа на член 70 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија („Службен ,вес-
ник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и член 3 став 2 од 
Уредбата за контен план и биланс на банките, а по 
претходно добиено мислење од Министерството за фи-
нансии на Република Македонија, Советот на Народна 
банка на Република Македонка на својата ХХХIХ-та 
седница одржана на 14.06.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А АНАЛИ-
ТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 
1. Во планот за аналитичките сметки во контниот 

план за банките,кој- е составен дел на Одлуката за ана-
литичките сметки во контниот план за банките („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 68/93, 80/93, 35/94, 40/94,12/95 и 
22/95) се врши следното дополнување: 

- се воведува нова сметка 1352 - Обврзница издадена 
од Агенција за санација на банка. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-5/95 „ Претседател 
14 јуни 1995 година н а Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

845. 
Врз основа на член 70 точка 29 од Законот за На-

родна банка на Република Македонка („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и точка 6 од Одлу-
ката за дополнително поттикнување на остварен нето 
девизен прилив („Службен весник на РМ“, бр. 31/95), 
Советот на Народна банка на Република Македонка, 
на својата ХХХ1Х-та седница одржана на 14.06.1995, 
година ја донесе, следната 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА И ОБРАСЦИТЕ З А ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА Н А ПОВРАТИ НА ЦАРИ-
НИТЕ И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЗА 
ДРУГИ МЕРКИ З А ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВО-

ЗОТ 

1. Во Одлуката за документацијата и обрасците за 
остварување на правата на поврати на царините и дру-
гите увозни давачки и за други мерки за поттикнување 
на извозот („Службен весник на РМ“, бр. 22/94) се 
додава ново поглавје под III кое гласи: ,Документација 
за дополнително поттикнување на остварен нето деви-
зен прилив“. 

а) Изјава; 
б) Барање за пресметка на поттикнувањето по основ 

на нето девизниот прилив за периодот од 01.01 до 
31.12.1994 година, даден како Прилог бр. 6, составен 
дел на оваа одлука; 

в) Преглед на приливот на девизи остварени со изво-
зот на стоки-услуги во периодот од 01.01 до 31.12.1994 
година, даден како Прилог бр. 7, составен дел на оваа 
одлука; 

г) Преглед на одливот на девизи по сите плаќања по 
основ на увоз на стоки остварен преку претпријатието 
или преку други фирми за период од 01.01 до 31.12.1994 
година, даден како Прилог бр. Ќ, составен дел на оваа 
одлука. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 01.01.1994 година. 

О.бр. 02-15/ХХХ1Х-7/95 ^ Претседател 
14 јуни 1995 година т Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

Врз основа на точка 2 под в) од Одлуката за доку-
ментацијата и обрасците за остварувано на правата на 
поврати на царините и другите увозни давачки и за 
други мерки за поттикнувано на извозот, ја даваме 

следната 
И З Ј А В А 

Во врска со поднесеното барање бр.- од 
година за дополнително поттикнување на 

остварениот нето девизен прилив за периодот од 01.01. 
до 31.12.1994 година. 

Изјавувам под морална, материјална и кривична од-
говорност дека бараното се заснова на веродостојна 
документација за остварен нето девизен прилив по ос-
нов на извршен извоз на стоки, односно услуги. 

Нето девизниот прилив е остварен со извоз на стоки 
кои се исклучиво од домашно производство. 

Име, место и број на жиро-сметката на претпријати-
ето - производител на стоката, односно давател на 
услугата 

Печат на претпријатието имеи 
презиме на генерален директор 
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Претпријатие Прилог бр. 6 

Барано бр. 
за пресметка на поттикнуваното по основ на нето де-
визниот прилив за периодот од 01.01 до 31.12.1994 го-

дина 

Ред. 
бр. 

Податоци за пресметка Износ во 
денари 

1 2 3 

1. 

2. 

Вкупно остварен девизен прилив 
(Прилог бр.7) 
Вкупен девизен одлив по сите пла-
ќања (вклучувајќи ги и набавките 
преку други фирми на суровини, ре-
проматеријали, опрема, резервни де-
лови и гориво кои не се од домашно 
производство) (Прилог бр. 8) 

3. Разлика помеѓу девизниот прилив и 
девизниот одлив за период од 01.01 
до 31.12.1994 година (1-2) 

4. Износ на нето девизен прилив за пе-
риод од 01.01 до 30.06.1994 година 1) 

5. Разлика помеѓу точка 3 и 4 (3-4) 
6. Износ на пресметаното поттикну-

вано (5х __%) 
Износот на поттикнувањето од де-
нари 
одобрете го на жиро-сметката бр. 

(жиро-
сметка) 

(назив на претпријатието) (матичен број) 

“ 1) Податокот под реден бр. 4 го внесуваат претпријати-
јата кои оствариле дополнително поттикнување по ос-
нов на нето девизен прилив за период од 01.01 до 
30.06.1994 година. 

М.П. 
(место и датум) (финансиски (Генерален 

раководител) директор) 

вано на правата на поврати на царините и другите 
увозни давачки и за други мерки за поттикнување на 
извозот („Службен весник на РМ“, бр. 22/94). 
2) Податокот под реден бр. 1 го внесуваат во колоната 
бр. 5 претпријатијата кои оствариле дополнително пот-
тикнување по основ на нето девизен прилив за период 
од 01.01 до 30.06.1994 година. 

Дека напреднаведерите податоци се дадени врз ос-
нова на документацијата што се наоѓа во ова претприја-
тие и дека со овој преглед се опфатени само девизните 
приливи остварени во периодот од 01.01 до 31.12.1994 
година, тврдиме под материјална и кривична одговор-
ност. 

М.П. 
(место и датум) (финансиски (Генерален 

раководител) директор) 

Претпријатие Прилог бр. 8 

Преглед бр. 
(кон бараното бр ) 

на одливот на девизи по сите плаќања по основ на увоз 
на стоки остварен преку претпријатието или преку 
други фирми за период од 01.01 до 31.12.1994 година 

Ред. Број и Ознака на Износ во Денарска 
бр. датум валута валута или противвред-

иа налогот денари 1) ност 2) 
(0бр.1450 и 
1451а или 

бр. 
на ф-ра во 

денари 

1 2 3 4 5 

1. Износ на денарската противвредност од претходниот 
прегледЗ) 
2. ' . ' 

Претпријатие Прилог бр. 7 

Преглед бр,. 
(кон бараното бр—) 

на приливот на девизи остварени со извозот на стоки-
услуги во периодот од 01.01 до 31.12.1994 година 

Ред. Датум на Ознака на Износ во Денарска 
бр. приливот валута валута противвред-

(Обр.745) ност 1) 

1 2 3 4 5 

1. Износ на денарската противвредност од претходниот 
преглед 2) 
2. 

1) Денарската противвредност се внесува од Образецот 
745; а за денарите од член 57 став 3 и 6 од Законот за 
надворешно-трговско работено се внесува износот на 
денарите од прегледите од прилозите бр. 3,4 и 5 на 
Одлуката за документацијата и обрасците за оствару-

1) Денари се запишуваат когц претпријатието плаќа на 
друго претпријатие за набавките на суровини, репрома-
теријали, опрема, резервни делови и гориво кои не се 
од домашно производство. — . 
2) Денарската противвредност-се внесува од обрасците 
1450, и 1451а или се препишува од колоната бр. 4 од 
истиот преглед. 
3) Податокот под реден број Ј го внесуваат во колоната 
бр. 5 претпријатијата кои о,ствариле дополнително пот-
тикнување по основ на нето девизен прилив за период 
од 01.01 до 30.06.1994 година. 

Дека напреднаведените податоци се дадени врз ос-
нова на документацијата што се наоѓа во ова. претпри-
јатие и дека со овој преглед се опфатени само налозите 
и фактурите за плаќано во периодот од 01.01 )цо 
31.12.1994 година, тврдиме под материјална и кривична 
одговорност. 

М.П. 
(место и датум) (финансиски (Генерален 

раководител) директор) 
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846. 
Врз основа на член 40 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“, 
бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на својата XXXIX-та седница 
одржана на 14.06.19?5 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ КОВАНИ ПАРИ ОД 
1,2 И 5 ДЕНАРИ СО ОЗНАКА „FAO" И ЗА НИВ-

НИТЕ ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ 

1. По повод 50 години од постоењето на „FAO" -
Меѓународна организација за исхрана и земјоделие при 
Организацијата на Обединетите Нации, Народна банка 
на Република Македонија издава ковани пари во апоени 
од 1,2 и 5 денари. 

2. Кованите пари од точка 1 на оваа одлука се со 
следните белези, тежина и димензии: 

а) Аверс - лице на монетата 
Во средината во елипсеста рамка е стилизиран клас 

од пченица меѓу кои на латиница е напишано „FAO". 
Под елипсастата рамка се испишани годините 1945 -
1995 година. Над него се испишани зборовите „Леб за 
сите“ и „Fiat panis". Во средината на долниот дел! е 
означена номиналната вредност на монстата од еден 
денар ,Д“ од два денари „2" од пет денари „5". Лево од 
бројката напишано е со кирилично писмо „денар“, од-
носно „денари“, а десно од бројката на латиница е напи-
шано „denar", односно „denari". 

б) Реверс - позадина на монстата 
На позадината на монетата кружно покрај рабовите 

во горната половина со кирилично писмо напишано е 
„Република Македонија“, а во долната половина со ла-
тиница с напишано „Republika Makedonija". 

Во средината на монстата од 1 денар изгравиран е 
шарпланинец, на монетата од 2 денари охридска 

' пастрмка, а на монетата од 5 денари рис. Под нив напи-
шана е годината на издавањето 1995. 

Работ на монетата с рамен. 
Кованите пари се изработени од легура во состав Си 

70, Zn 18, Ni 12, и легура во состав Си 80, Zn 17, Ni 3. 
.Кованите пари во чиј состав има Ni 12% ќе служат 

за нумизматички потреби, а кованите пари во чиј со-
става има Ni 3% ќе бидат пуштени во редовен оптек. 

а), Ковани пари со состав на легура Си 70, Zn 18, Ni 
12. 

Апоенот од 1 денар има 5,16 грама тежина, 23,80 
мм. пречник и 1,70 мм, дебелина; 

, - Апоенот од 2 денари има 6,23 грама тежина, 25,50 
мм. пречник и 1,80 мм. дебелина; 

- Апоенот од 5 денари има 7,24 грама тежина, 27,50 
ИМ. пречник и 1,80 мм> дебелина. 

б) ковани пари со состав на легура Си 80, Zn 17, Ni 3 
- Апоенот од 1 денар има 5,10 грама тежина, 23,80 

мм пречник и 1,70 мм. дебелина; 
Ј.. ѓ-; Апоенот од 2 денари има 6,20 грама тежина, 25,50 
мм. пречник и 1,80 мм. дебелина; 

- Апоенот од 5 денари има 7,20 грама тежина, 27,50 
мм. пречник и 1,80 мм. дебелина. 

Дозволеното отстапување во тежината и во димен-
зиите е 5%. 

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

О.бр. 02- 15/ХХХ1Х-8/95 
14 јуни 1995 година 

Скопје Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

847. 
Врз основа на член 40 од Законот за Народна банка на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92,4/ 
93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија на својата ХХХ1Х-та седница одржана на 14.06.1995 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНИ ПАРИ ОД 1 ,2 

И 5 ДЕНАРИ СО ОЗНАКА „FАО" 

1. Народна банка на Република Македонија на 
30.06.1995 година ќе пушти во оптек јубилејни ковани 
пари во апоен од 1, 2 и 5 денари со ознака „РАО" со 
обележја што се утврдени со Одлуката за издавање на 
јубилејни ковани пари од 1, 2 и 5 денари со ознака 
„РАО" и за нивните основни белези („Службен весник 
на РМ“, бр. 31/95). 

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

О.бр. 02- 15/ХХХ1Х-9/95 
14 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување 
на Одлуката за определување на земјоделските и пре-
хранбените производи за кои при увозот претпријати-
јата и другите правни лица плаќаат посебна давачка, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 30/95, се потпаднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ З А 
КОИ, ПРИ УВОЗОТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУ-
ГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛАЌААТ ПОСЕБНА ДА-

ВАЧКА 

Во точка 1, во табелата, под „Тарифен број на ЦТ" 
во алинеја 2 наместо бројот „15.07.09" треба да стои 
бројот „15.07.90". 

Бр. 23-1009/2 
12 јуни 1995 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

Уставниот суд на Република Македонија, на седни-
цата од 1 јуни 1995 година, ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
З А ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА У. БР. 272/93 ОБ-
ЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 24/95 

Во точката 1 од Одлуката со која се укинува членот 
307 од Законот за царините, по зборот „царините“ се 
додаваат зборовите: „а во втор степен - Комисијата за 
прекршоци во втор степен“ и „а претседателот и члено-
вите на Комисијата за прекршоци во втор степен како и 
нивните заменици од редот на работниците на Царин-
ската управа“ 

Секретар 
на Уставниот суд на 

Република Македонија, 
м-р Тодор Кралев, с.р. 
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ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
30. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91), 
дипломираните фармацевти на Република Македонија, 
на основачкото собрание на Фармацевтската комора на 
Македонија одржано на 26.06.1992 год. и собранијата 
одржани на 4.12.1992 год. и 12.04.1994 година, донесоа: 

С Т А Т У Т 
НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА НА 

МАКЕДОНИЈА 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со цел за заштита и унапредување на стручноста на 
дипломираните фармацевти и етичките должности и 
права, подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита преку улогата на дипломираните фармацевти 
и нивниот однос кон општеството и граѓаните, како и 
заштита на интересите на професијата, дипломираните 
фармацевти на-Република Македонија се здружуваат во 
Фармацевтска комора на Македонија (во натамошниот 
текст: Комора) 

Член 2 
Комората е самостојна, професионална организа-

ција на дипломирани фармацевти на Македонија кои 
работат во здравственаорганизација, во претпријатија 
и кои самостојно вршат фармацевтска дејност. 

Член 3 
Комората е правно лице со права, обврски и одго-

ворности утврдени со закон и овој статут. 
Член 4 

Седиштето на Комората е во Скопје, ул. „Вељко 
Влаховиќ" бр. 23/6. 

Комората има печат со тркалезна форма со пречник 
35 мм на која е испишан текстот:'„Фармацевтска ко-
мора на Македонија - Скопје“. 

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со 
димензии 70 х 40 мм на кој е испишан текстот: „Фарма-
цевтска комора на Македонија - Скопје“ и простор за 

деловодннчкн број и дата. 
Член 5 

Задачи на Комората се: 
- да ги заштитува и застапува интересите на дипло-

мираните фармацевти; 
- да се грижи за угледот на дипломираните фарма-

цевти, за дисциплината во вршењето на задачите и за 
хумано и одговорно остварување на истите; 

- учествува рамноправно со државните органи и уни-
верзитетот и другите институции во обезбедувањето 
соодветна положба на дипломираните фармацевти во 
општеството и да ги заштитува и штити интересите на 
професијата; 

- ја следи работата на дипломираните фармацевти 
во поглед на почитување на начелата на фармацевт-
ската етика,, примена на стандардите и потребниот ква-
литет во работата; 

- дава и одзема лиценца за вршење на фармацевтска 
дејност со личен труд; 

- води регистар на дипломирани фармацевти; 
- се грижи за правна, социјална и друг вид заштита 

на дипломираните фармацевти; 
- утврдува Кодекс на професионални етички долж-

ности и права, кон кој треба да се придржуваат дипло-
мираните фармацевти; 

-се грижи за одбрана на ,честа де независноста на 
фармацевтската професија; 

- се грижи и го поттикнува постојаното стручно 
усовршување на своите членови; 

- ги следи потребите од фармацевти и им помага во 
барањето вработување и соодветна замена за време на 
отсуство; 

- ја поттикнува соработката помеѓу членовите и ги 
разгледува и смирува евентуалните'спорови меѓу нив; 

- презема и други мерки согласно законите, кодек-
сот; овој статут и др. прописи; 

- ј а утврдува вредноста на трудот на фармацевти^ и 
учествува во донесувањето на ценовникот на здравстве-
ните услуги; 

- учествува во подготвувањето на законите и пропи-
сите, планските документи и кадровски планови од 
областа на здравството во Македонија и соработува во 
утврдуваното стручни ставови за вршење на фарма-
цевтска практика. 

II. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА 

Член 6 
Во остварувањето на целите на членувањето и зада-

чите на Комората, членовите на Комората ги оствару-
ваат своите права, обврски и одговорност^ на начин 
утврден со овој статут. 

Член 7 
Членовите на Комората имаат права и обврски и 

тоа: 
- да управуваат со работата на Комората; 
- да ги бираат органите на Комората, и да вршат 

надзор над нивната работа; 
- Да користат стручна и друга помош, како и услуги 

кои ги врши Комората во рамките на нејзините задачи; 
- пред Судот на честа на Комората да ги изнесуваат 

меѓусебните спорови, повреди на деловниот морал, не-
правилно одземање на лиценца; 

- да учествуваат во обезбедувањето на средствата 
потребни за остварувањето на задачите на Комората 
утврдени со законот и овој статут; 

- да ја утврдуваат правната, социјалната и друг вид 
на заштита; 

- да иницираат разрешување на одредени прашан,а џ 
проблеми од делокругот и задачите на Комората; 

- да го почитуваат Статутот и другите акти на Комо-
рата 

III. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО 
КОМОРАТА 

Член 8 
Со работата на Комората урравуваат нејзините чле-

нови преку свои преставници во органите и телата на 
Комората. 

Член 9 . 
Претставниците на Комората работат според насо-' 

ките на членовите што ги избрале и пред нив се одго-, 
ворни за својата работа. 

IV. ОРГАНИ НА КОМОРАТА 
Член 10 

Органи на Комората се: Собрание, Управен одбор, 
Надзорен одбор и претседател на Комората. 

Собрание 
Член 11 

Собранието на Комората е орган на управувано на 
морава. 
Собранието има 50 претставници-членови. 
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Претставниците во Собранието се избираат од ре-
дот на членовите на Комората, на територијален прин-
цип. 

Начинот на изборот и бројот на членовите што се 
избираат, почитувај.ќи го територијалниот принцип и 
Соодветната застапеност на единиците на локалната са-
моуправа во Републиката, се утврдуваат со одлука на 
Собранието. 

Во единиците на локалната самоуправа, каде бројот 
на дипломираните фармацевти е помал од 10, се избира 
по еден претставник во Собранието. 

Претставниците-членовите во Собранието се изби-
раат за време од 4 години, со можност за повторен 
избор, но не повеќе од два мандата едноподруго. 

Изборите за претставници во Собранието се распи-
шуваат најдоцна 60 дена пред истекот на мандатот на 
Собранието. 

Претставник-член на Собранието на Фармацевт-
ската комора, кој поради неоправдани причини не до-
шол најмалку на две закажани седници или дал писмена 
изјава дека се откажува од член, со одлука на Собрани-
ето на Комората се распишуваат избори за избор на нов 
член од единицата на локалната самоуправа (општина). 

Со одлуката од претходниот став на овој член се 
утврдува: времето, местото и начинот на изборот на 
новиот член на Собранието на Комората. 

Член 12 
Собранието на Комората: 
- го донесува Статутот на Комората и Програмата 

за работа на Комората; 
- ј а утврдува основицата и стапката на чланарината; 
- го донесува фанансискиот план и завршната 

сметка; 
' - донесува деловник за својата работа; 

- ги донесува актите на Комората што со овој статут 
не се ставени во надлежност на некој друг орган; 

- избира и разрешува претседател и потпретседател 
на Комората; 

- избира и разрешува членови на Управниот одбор и 
Надзорниот одбор, Судот на честа и Обвинител; 

- усвојува извештаи за работата на Управниот и 
Надзорниот одбор; 

- утврдува Кодекс на професионални етички долж-
ности И права; 

- врши и други работи утврдени со овој статут или 
друг акт на Комората; 

За вршено на одредени работи од својот делокруг, 
Собранието може да формира постојани и повремени 
работни тела. 

Член 13 , 
Собранието на Комората работи на седници. 
Седниците на Собранието се свикуваат на предлог 

на претседателот и потпретседателот на Комората, 
Управниот одбор, Надзорниот одбор или на предлог на 
најмалку 10 претставници - членови на Собранието. 

Со седницата на Собранието претседава претседате-
лот на Собранието, а во негово отсуство потпретседа-
телот на Собранието. 

Претседателот и потпретседателот на Собранието 
на Комората се избираат од членовите на Собранието 
со мнозинство на гласови од вкупниот број, со мандат 
од 4 години. 

Член 14 
Собранието на Комората може полноважно да ра-

боти ако на седницата присуствуваат повеќе од полови-
ната од вкупниот број претставници - членови на Со-
бранието. 

Собранието по правило одлучува со мнозинство гла-
сови од присутните членови, со исклучок кога се доне-

сува Статутот, финансискиот план, завршната сметка и 
кога се утврдува основицата и стапката за пресмету-
вано на придонесот за членарина, одлучува со мнозин-
ство гласови од вкупниот број претставници - членови 
на Собранието. 

Членовите на Управниот одбор имаат право и долж-
ност да учествуваат во работата на Собранието без 
право на одлучувано. 

Управен одбор 
Член 15 

Управниот одбор брои 15 членови вклучувајќи го и 
претседателот на Комората, кој по функција е член на 
Управниот одбор. 

Членовите на Управниот одбор ги избира Собрани-
ето на Комората од редот на членовите на Собранието, 
или од редот на други дипломирани фармацевти, чле-
нови на Комората. 

Член на Управниот одбор кој поради неоправдани 
причини не дошол најмалку на 4 закажани седници или 
дал писмена изјава дека се откажува од член, се избира 
нов член на начин како што е тоа предвидено во прет-
ходниот став. 

Член 16 
Членовите на Управниот одбор се избираат за време 

од 4 години со можност за повторен избор. 
Член 17 

Управниот одбор делува во функција на оствару-
вано на задачите и целите на Комората и во таа насока 
работи на: 

- извршувано на одлуките на Собранието и спрове-
дување на актите што ги донесува Собранието; 

- ги утврдува предлозите на актите што ги донесува 
Собранието; 

- покренува иницијатива за донесувано и измени на 
поодделни закони; 

- предлага кандидат за функцијата претседател, пот-
претседател и секретар на Комората; 

- разгледува и зазема ставови за развој на дејноста 
на Комората кои влијаат врз унапредувањето на рабо-
теното на Комората; 

- донесува деловник за работа; 
- обезбедува јавност во работата на Комората; 
- донесува акти за организација на стручната служба 

на Комората; 
- поднесува извештај на Собранието за својата ра-

бота; 
- донесува одлука за давање и одземање на лиценца 

за вршено на самостојна дејност на дипломираните 
фармацевти; 

- распишува конкурс и избира секретар на Комо-
рата; и 

- ја утврдува платата за работното место секретар 
на Комората, привремено, до донесувањето на соодве-
тен правилник за тоа. 

Член 18 
Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на Управниот одбор ги .свикува и со нив 

раководи претседателот на Управниот одбор. 
Претседателот се бира од членовите на Управниот 

одбор со мнозинство на гласови од вкупниот број на 
членови, со мандат од 4 години. 

Управниот одбор може полноважно да работи ако 
на седницата присуствуваат мнозинство од неговите 
членови. 

Надзорен одбор 
Член 19 

Надзорниот одбор на Комората има претседател и 2 
члена кои ги избира Собранието од редот на членовите 
на Комората. 
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Членовите на Надзорниот одбор се избираат за 
време од 4 години со можност за повторен избор. 

Член 20 \ 
Надзорниот одбор врши надзор над: 
- спроведувањето на Статутот на Комората и дру-

гите општи акти, остварувањето на правата и извршу-
вањето на обврските на членовите на Комората; . 

- користењето на средствата на Комората, финанси-
ското и материјалното работење на Комората, кори-
стењето на средствата за работа на стручната служба 
на Комората; 

- врши и други работи кои ќе му ги довери Собрани-
ето. 

Член 21 
За својата работа Надзорниот одбор поднесува из-

вештај на Собранието на Комората најмалку еднаш 
годишно. 

Член 22 
Начинот на работата на Надзорниот одбор се уре-

дува со деловник за работа. 

Претседател на Комората 
Член 23 

Претседателот на Комората ја претставува Комо-
рата, раководи со нејзината работа и ги извршува одлу-
ките на другите органи на Комората. 

Претседателот на Комората се грижи за оствару-
вано на функциите на Комората и во тој поглед се 
грижи за остварување на соработката со други комора 
(на лекари, стоматолози њ ^л.), органи и организации, 
со единиците на локалната самоуправа и др. соодветни 
професионални и др. организации во Македонија и над-
вор од неа. 

Поодделни свои овластувања претседателот може 
да ги пренесе и на секретарот на Комората со посебен 
акт. 

Член 24 
Собранието на Комората го избира претседателот 

од редот на истакнати работници од струката за време 
од 4 години, со можност за повторен избор. 

Претседателот на Комората својата функција ја 
врши волонтерски. 

Претседателот на Комората за својата работа одго-
вара пред Собранието на Комората. 

Член 25 
Во отсуство на претседателот, него го заменува пот-

претседателот на Комората кој се избира од редот на 
членовите на Управниот одбор, на предлог на претседа-
телот на Комората, кој волонтерски ја врши оваа функ-
ција. 

Комората има еден потпретседател. 

V. ТЕЛА НА КОМОРАТА 
Член 26 

Тела на Комората се: 
- Одбор за професионална етика; 
- Суд на честа; и 
- други помошни тела. 

Одбор за ирофесионална етика 

Член 27 
Комората има Одбор за професионална етика како 

тело на Комората, составено од претседател и 4 чле-
нови кои ги избира Собранието на Комората со мандат 
од 4 години, со можност за повторен избор. 

Член 28 
Одборот за професионална етика ги врши особено 

следните работи: 
- го следи работеното на членовите на Комората; 
- констатира кршење на Кодексот на професионал-

ните етнички норми и предлага на органите на Комо-
рата преземање на соодветни мерки; 

- констатира загрозување на угледот на фармацев-
тот - член на Комората и во врска со тоа зазема соод-
ветни ставови и предлага на органите на Комората пре-
земање на соодветни мерки; . 

- покренува иницијативи пред Обвинителот на Су-
дот на честа за поведувано на постапка, доколку оцени 
дека се исполнети условите за тоа; 

- врши и други работи сврзани со примената на Ко-
дексот на професионални етички норми. 

Член 29 
Одборот за професионална етика одлучува со мно-

зинство на гласови од вкупниот број на своите членови. „ 

Суд на чсста 

Член 30 
Комората има Суд на честа. 

Член 31 
Судот на честа одлучува за повреда на добрите де-

ловни обичаи во работеното од страна на членовите на 
Комората, повреда на нормите на Кодексот на профе-
сионалните етички норми, повреда на одредбите на овој 
статут и другите акти на Комората, неизвршување на 
обврските на членовите на Комората и сл. 

Член 32 
Како повреди на добрите деловни обичаи и Кодек-

сот на професионални етички норми се сметаат осо-
бено: 

- постапки, односно дејствија во вршење на профе-
сијата од членовите на Комората со кои се нанесува 
штета на правно и физичко лице или на општествената 
заедница; 

- злоупотреба на должноста; 
- нелојална конкуренција; 
- ставано во промет стоки со неистакнувано на ква-

литетот, со слаб квалитет и со неточна декларација; 
- некоректен однос спрема пациентите, односно ко-

рисниците на услугите; 
- лошо вршење на услугите и одбивање да се по-

стапи по рекламација на корисниците на услугите; 
- нелојална реклама; 
- други повреди предвидени со закон и други пропи-

си. 
Член 33 

За повредите од член 31 од овој Статут, Судот на 
честа изрекува една од следните мерки: 

- јавна опомена; и 
- привремена забрана за вршење на фармацевтска 

практика. 
Член 34 

Судот на честа има претседател, заменик претседа 
тел и 3 членови кои ги избира Собранието на Комората 
со мандат од 4 години со можност за повторен избор: 

Член 35 
Комората има Обвинител кај Судот на честа и негов 

заменик. 
Обвинителот кај Судот на честа го поднесува и за-

стапува обвинението и презема одредени мерки на заш-
тита поради сторени повреди на добрите деловни оби-
чаи и на Кодексот на професионални етички норми. 
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Обвинителот е самостоен и независен во покренува-
њето на постапка пред Судот на честа и ги врши рабо-
тите врз основа на Статутот и Правилникот за работа 
на Судот на честа, што го донесува Собранието на 
Комората. 

Член 36 
Судот на честа води евиденција за повредите на до-

брите деловни обичаи. 
Судот на честа поднесува до Собранието на Комо-

рата годишен извештај за својата работа. 
' Член 37 

Организацијата, постапката и мерките што ги изре-
кува и други прашања во врска со работата на Судот на 
честа се уредуваат со правилник што го донесува Со-
бранието на Комората. 

VI. АКТИ НА КОМОРАТА 
Член 38 

Акти на Комората се: 
- Статут; 
- Кодекс на професионални етички норми; 
- Правилник за издавано, продолжува!ќе и одзе-

мано на лиценца; 
- Правилник за континуирана едукација на фарма-

цевтите; 
. - Правилник за водење на регистар на фармацев-
тите; 

- Правилник за економско-финансиско работење; 
- Правилник за работа на Судот на честа; 
- Деловник за работа на Собранието и на комиси-

ите; 
- Деловник за работа на Надзорниот одбор; 
- Правилник за избори на членови на Собранието и 
- други акти. 
Собранието на Комората Управниот одбор и дру-

гите органи на Комората донесуваат и заклучоци и пре-
пораки, заземаат ставови и мислења во согласност со 
Законот и Статутот на Комората. 

Актите од претходниот став 1 од овој член, со исклу-
чок на деловниците за работа на комисиите ги донесува 
Собранието, а самите деловници комисиите на кои се 
однесуваат. 

Член 39 
Иницијатива за донесувано или измена и дополну-

вање на Статутот на Комората можат да дадат Управ-
ниот одбор, Надзорниот одбор, 10% членови на Собра-
нието и 10% членови на Комората. 

Во постапката на донесување, измени и дополну-
вања на Статутот на Коморта се организира јавна ра-
справа. Начинот на воденото и траењето на расправата 
го утврдува Управниот одбор. 

Член 40 
Статутот, неговите измени и дополнувања, финан-

сискиот план и завршната сметка се сметаат за доне-
сени ако за нив на седницата на Собранието се произне-
сат повеќе од половина од вкупниот број членови на 
Собранието. 

За донесување на другите акти на Комората по-
требно е да се обезбеди мнозинство од присутните чле-
нови на Собранието. 

VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА 
Член 41 

Комората обезбедува јавност во своето работено. 
Јавноста во работата на Комората ја обезбедува со 

давање информации за нејзината работа, соработка С9 
средствата за јавно информирање, со издавано на свое 
гласило и со други форми. 

Член 42 
Комората има свое гласило - Билтен. Во Билтенот 

се објавуваат сите акти на Собранието и на неговите 
тела. Преку Билтенот Комората ги информира своите 
членови за сите активности на Комората. 

По потреба Комората издава периодични билтени, 
прегледи и други средства за известување преку кои 
навреме ги информира своите членови и јавноста за 
своите одлуки за својата работа. 

Ч)1ен 43 
Со посебен акт на Комората се определуваат испра-

вите и податоците кои претставуваат тајна и чие соопш-
тување на неовластено лице би било спротивно на инте-
ресите на членовите на Комората. 

Член 44 
Овластеното лице кое дава податоци и информации 

во врска со работата на Комората е одговорно за нив-
ната вистинитост и точност. 

VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 
Член 45 

Стручните, административно-техничките, помош-
ните и другите работи за потребите на Комората ги 
врши стручна служба на Комората. 

Стручната служба врши работи околу спроведува-
њето на Статутот и другите акти што ги донесуваат 
органите на Комората, примената на законски и подза-
конски акти кои се однесуваат на работењето на Комо-
рата и остваруваното на нејзините цели и задачи, 
стручно ги подготвува сите предлози, на акти и инфор-
мации и сл. што треба да бидат на расправа пред орга-
ните на Комората и следи спроведување во пракса на 
донесените акти, одлуки, заклучоци, препораки и сл. 

Член 46 
Комората има секретар. За секретар може да се 

избере лице ако ги исполнува следните услови: 
- да има завршен правен факултет и 
- да има работно искуство во струката од најмалку 5 

години. 
Секретарот на Комората го избира и разрешува 

Управниот одбор на КоморЅгса,-со^ мандат од 4 години, 
со можност за повторен избор, а врз основа на објавен 
конкурс. 

Секретарот ја застапува Комората во имотно-прав-
ните односи, ги организира и учествува во подготвува-
њето на седниците на Собранието, на Управниот одбор 
и Надзорниот одбор, наредбодавец е за извршување на 
финансискиот план на Комората, ја организира и рако-
води со работата на Стручната служба на Комората и 
врши други работи во согласност со Статутот и другите 
општи акти на Комората. 

Член 47 
Секретарот за својата работа е одговорен пред Со-

бранието на Комората, Управниот одбор и пред претсе-
дателот на Комората. 

Член 48 •л 
Бројот на вработените во Стручната служба и нив-

ната плата го утврдува Управниот одбор со посебен акт 
- Правилник за организација и систематизација. 

IX. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА 

Член 49 
Средствата за работа на Комората се обезбедуваат 

од членарина што ја плаќаат нејзините членови, надо-
местоци за извршени услуги и членарина која ја пла-
ќаат аптеки (јавни, мешовити, приватни и задружни) и 
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претпријатија кои вршат промет и производство од 
областа на фармацевтската дејност во кои се вработени 
дипл. фармацевти. 

Основицата за пресметувано, стапката на членари-
ната, начинот и роковите на плаќањето ги утврдува 
Собранието на Комората. 

X. ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА 
Член 50 

Комората може да престане ако: 
- тоа го заклучи Собранието на Комората, за што 

одлуката сс донесува со двотретинско мнозинство на 
гласови од вкупниот број на членови; и 

- натамошната,работа на Комората ја забрани над-
лежниот орган на власта. 

Член 51 
Во случај на престанок на работата на Комората, 

имотот на Комората ќе се даде на Македонското фар-
мацевтско друштво. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 52 

Право на толкувано на одредбите на овој статут има 
,Собранието на Комората, а помеѓу две собранија ова 
право го има Управниот одбор на Комората. 

Член 53 
Овој статут влегува во сила со денот на неговото 

донесувано, а истиот да се објави во гласилото на Ко-
мората. 

Бр 01 - 2/1 Претседател на Комората, 
26 јун^' 1992 година М"Р ДУшан Туцаров, с.р. 

Скопје 

31. 
Врз основа на член 155 став 5 од Законот за здрав-

ствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91 и бр. 46/ 
93), член 30, од Правилникот за приправнички стаж и 
за стручниот испит на здравствените работници („Сл. 
весник на РМ“ бр. 61/94) и ЧЈЈСН 12 од Статутот на 
Фармацевтската комора на Македонија, Собранието на 
Фармацевтската комора на Македонија, на седницата 
одржана на 31.05.1995 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

И ОДЗЕМАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 

I. ОШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

; Со овој правилник се утврдуваат постапката и усло-
вите за издавање и одземано на лиценца (дозвола) за 
самостојно вршено на работа во фармацевтската деј-
ност на дипл. фармацевти во Република Македонија. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
Член 2 

Лиценцата за работа, во смисла на одредбите од овој 
правилник, е документ што го издава Фармацевтската 
комора на Македонија како доказ дека фармацевтот ги 
стекнал сите услови за самостојно вршење на својата 
професија. 

Лиценцата се смета за издадена откако истата ќе се 
внесе - запише во Регистарот на фармацевти^ што се 
води при Комората. 

Фармацевтот е должен лиценцата да ја истакне на 
видливо место во просториите каде ја обавува дејноста. 

Услови за добивање на лиценца 
Член 3 

Комората издава лиценца по успешно завршениот 
приправнички стаж^ и положен стручен испит, а по 
претходно барање на заинтересираното лице. 

Поред условите од претходниот став, за да се стекне 
со лиценца, Фармацевтот на комората и ги доставува и 
ед едните документи: 

- диплома за завршен Фармацевтски факултет; 
- уверение за положен стручен испит; 
- лекарско уверение за здравствената состојба; 
- уверение дека не е осудуван за кривични дела про-

тив животот и телото, против честа и угледот, против 
достоинството на личноста и моралот и кривични дела 
против здравјето на луѓето; 

- најмалку 3 години непрекината практика во стру-
ката, доколку раководи со аптекарска дејност. 

Документите од претходниот став се доставуваат во 
фотокопија заверени од судот или општинскиот орган 
на управата, а уверението од алинеја 3, 4 да не с по-
старо од 6 месеци од денот на издавањето. 

Член 4 
Фармацевтот со диплома за завршен Фармацевтски 

Факултет или со уверение за стекната специлизација 
односно субспецилизација со кои се здобил надвор од 
Ѓепубликата, треба да се поднесе уверение за соодветна 
нострификација. 

Член 5 
Во Регистерот на фармацсвтите при Комората, за-

ради самостојно вршење на фармацевтска дејност, 
може да се запише вонреден или редовен професор кој 
држел настава на Фармацевтски Факултет од областа 
на Фармацијата, без приложувач на документите од 
член 3 од овој правилник, односно од алинеја 3 и 4 од 
член 3 од овој правилник. 

Член 6 
Дипл. фармацевти од други држави, врз основа на 

реципроцитет можат да вршат самостојна дејност од 
својата професија во Републиката и да се здобијат со 
лиценца за работа, доколку достават до Комората ба-
рано со следните документи: / 

- фотокопија од пасош односно лична карта за стра-
нец; ' ' , . \ 

- нострифицирана диплома за завршен Фармацевт-
ски Факултет и уверение за положен стручен испит; 

- лекарско уверение за здравствена способност; 
- одобрение за работа на странци од надлежен ор-

ган; 
- уверение дека го владее македонскиот јазик; 
- препорака од Комората во која членувал до доаѓа-

њето во Р. Македонија; и 
- проверка на стручните знаена и способности пред 

Комисијата што за таа цел ја формира Комората. 
Член 7 

По доставување на документите од овој правилник и 
запишуваното во Регистарот на фармацевтите, Комо-
рата издава лиценца која содржи:^ 

, - потребните генерални на имателот на лиценцата; 
- видот на дејноста за која се издава лиценцата; 
- време на важењето на лиценцата; 
- дата, место и архивски број на издадената лицен-

ца^ 
- потпис на претседателот на Комората. 
Изгледот на образецот на лиценцата го утврдува 

Управниот одбор на Комората и тој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 8 
По проверката на веродостојноста и важноста на 

потребните документи за издаваа на лиценцата за ра-
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бота од страна на Комисијата за издавана на лиценци, 
која за таа цел се формира од страна на Управниот 
одбор на Комората, на поднссителот на барањето 
истата му се издава во пропишаната форма. 

, Комисијата од претходниот став се состои од 3 члена 
и истите се избираат од редот на истакнати наставно -
научни и стручни кадри. 

Мандатот на членовите на Комисијата за издавање 
на лиценци трае колку и мандатот на избраните чле-
нови на органите на управување на Комората. 

III. ВРЕМЕ З А В А Ж Е Њ Е Т О Н А Л И Ц Е Н Ц А Т А 

Член 9 

Издадената лиценца важи неограничено освен во 
случаите кога се исполнети условите за одземање на 
лиценцата. 

За фармацсвтот, странски државјанин, лиценцата 
важи за времето додека важи одобрението за престој 
односно одобрението за работа на странци, издадени од 
Министерството за внатрешни работи. 

Член 10 

Во текот на важноста на лиценцата за работа, фар-
мацсвтот е должен континуирано да се стручно оспосо-
бува и усовршува во струката и во практиката да го 
потврдува своето знаење. 

IV. О Д З Е М А Њ Е Н А Л И Ц Е Н Ц А 

Член 11 
Одземаното на лиценцата за работа е времено или 

трајно. 

Член 12 
Времено одземање на лиценцата с можна во след-

ните случаи: 
1. ако се утврди дека фармацевтот со својата несо-

весна и нестручна работа го загрозува здравјето на па-
циентот; 

2. ако на фармацсвтот со правосилна судска одлука 
- безбедносна мерка, времено му е забрането вршење 
на професијата; 

3. непочитување и непридржување кон утврдените 
правила од Кодексот на професионална етика; 

4. ако повеќе од шест месеци не уплатува членарина 
на комората; 

5. ако вработи нестручно лице спротивно на Зако-
нот. 

Член 13 
За времено одземање на лиценцата решава Комиси-

јата за издавање на лиценца за работа и по барање на 
Судот на честа. 

Член 14 
По истекот на времето наведено во решението за 

времено одземање на лиценцата, Фармацевтот подне-
сува писмено барање до Комората за повторно доби-
вано на лиценцата, за што Комисијата за издавање на 
лиценци одлучува во рок од 30 дена од денот на подне-
сување на барањето. 

Член 15 
Трајно одземано на лиценцата и бришење од Реги-

стерот на фармацевтите на Македонија, е можно во 
следните случаи: 

1. ако се откаже од правото за вршено фармацевт-
ска дејност или се откаже од вршено на фармацевт-
ската практика повеќе од три години, а за тоа не ја 
известил Комората; 

2. ако биде лишен од деловна способност или трајно 
ја загуби способноста за вршено на дејноста; 

3. ако го загуби државјанството На Р. Македонија; 

4. ако е осуден за кривично дело на безусловна казна 
затвор од најмалку 3 години или ако му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршено фармацевт-
ска дејност. 

Член 16 
Решението за трајно одземање на лиценцата го до-

несува Комисијата за издавано на лиценци за работа. 
Против решението од претходниот став, дозволена е 

жалба во рок од 30 дена од денот ^ доставување на 
решението, до Управниот одбор на Комората, со тоа да 
решението донесено по жалбата е конечно. 

Против конечното решение м о ж е л а се поведе упра-
вен спор. 

Член 17 >. 

За одземената, времено или трајно, лиценца за ра-
бота решението за тоа се доставува до Министерството 
за здравство, здравствената организација ро која фар-
мацсвтот работи и истото се обавува во Билтенот на 
Комората. 

V. П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Член 18 

Овој правилник влегува на сила е л е н о т , на усвојува-
њето од страна на Собранието на Комората. 

Бр. 02-8/1 
31 мај 1995 година 

Скопје 
Претседател на 

Комората, 
м-р Душан Туџаров, с.р. 

32. 
Врз основа на член 39 од Статутот на Фармацевт-

ската Комора на Македонија, Собранието на Комо-
рата, на седницата одржана на 31.05.1995 година, до- « 
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА И НА-
ЧИНОТ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА ПО-
СТАПКАТА НА СУДОТ НА ЧЕСТА И ОБВИНИТЕ-

ЛОТ 

1 1 Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на утврдува-

њето на одговорноста во вршењето на професијата од 
членовите на Комората со кои се нанесува штета на 
угледот на фармацевтската дејност, повреда на Кодек-
сот на професионалните етички норми како и постап-
ката за тоа пред Судот на честа. 

Член 2 
Членовите на Комората се одговорни за повредите 

што ќе ги сторат за кој се предвидени како повреди на 
должностите и кој го нарушуваат угледот на фармацев-
тите. 

Потешки повреди на должноста и нарушување на 
угледот на фармацевтот се: 

- ако при стекнувањето на дозвола за работа-ли-
ценца се утврди дека дал лажни податоци за себе или 
ако фалсификувал документи во врска со тоа; 

- ако е повредена должноста за чува!be на професи-
онална тајна; 

- ако се занимава со работи кои не спаѓаат во него-
виот делокруг на работа, а со тие работи се нарушува 
угледот на фармацевтот односно фармацевтската деј-
ност; 

- ако дава здравствена помош надвор од местото на 
својата работа (тезгарење); 

- ако на неморален начин ги[ презема ^цџ^нтдете 
или тоа го прави со злоу 

- ако не' ја плаќа редовно» Членарината на Фарма-
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цсвтската комора односно не ја плати членарината и по 
рокот даден со опомена; 

пушти во промет односно издаде лек или помошно 
лековито средство спротивно на условите утврдени со 
Закон; ^ 

поради некоректен и нестручен однос спрема паци-
ен гите односно корисниците на услуги; 

ако со злоупотреба или измама во работата за себе 
или за друг прибави материјална корист; и 

други повреди предвидени со Закон и други пропи-
ен, 

Член 3 
За повредите од претходниот член, Судот на честа 

може да изрече една од следниве мерки: 
- јавна опомена и 
- престанок на вршено на фармацевтската пракса 

до една година, односно бришење од Регистарот. 
Член 4 

Престанок на вршење на фармацевтската пракса 
може да се изрече за сторени потешки повреди предви-
дени во член 2 став 2 алинеја 1, 2, 5, 7 и 8. 

Член 5 
Правосилно изречената мерка се евидентира во по-

себна за тоа евиденција на Комората и за сторителот се 
отвара досие. 

Органи лп утврдување да одговорноста 
Член 6 

Органи за водење на постапката при утврдување на 
одговорноста, на Комората се: 

1. Суд на честа и 
2. Обвинител 

Член 7 
Органите од претходниот член ги избира Собрани-

ето на Комората на начин и постапка определена со 
Статутот на Комората. 

Мандатот на овие органи трае колку и мандатот на 
Собранието кое ги избира. 

Член 8 
Судот на честа и Обвинителот се самостојни и неза-

висни во донесуваното на одлуките и воденото на по-
стапката, а за својата работа се одговорни пред Собра-
нието на Комората. 

Член 9 
Правата и должностите на органите за утврдување 

на одговорност за сторените повреди на фармацевтите 
се уредува со Законот за здравствена заштита, Стату-
тот на Комората и овој правилник. 

Обвинител 
Член 10 

Обвинителот или неговиот заменик, покренува по-
стапка против фармацевтите во случај кога ќе се оцени 
деЈса сториле повреда на своите должности за кое по-
стои основано сомнение. 

' Член И 
За секоја пријава или поплака, обвинителот одлу-

чува дали постои повреда, кои дејствија ќе ги преземе 
за утврдувано на фактичката состојба, во рамките на 
своите права и должности. 

Член 12 
Кога обвинителот ќе оцени дека не еЧкнована под-

несената пријава или поплака, истата ќе Ја отфрли и за 
тоа ќе го извести подносителот. 

Кога обвинителот ќе оцени дека постои основано 
сомнение дека е сторена повреда на должностите, ќе 
преземе мерки и дејствија за прибирано на доказите 
што се потребни за утврдување на фактичката состој-
ба. 

Член 13 
Кога од прибраните докази, обвинителот ќе Оцени 

дека постои основано сомнение дека е сторена повреда, 
ќе поднесе обвинителен акт (обвинение) против стори-
телот. 

Против обвинението може да се поднесе приговор 
во рок од 8 дена од приемот на обвинението до Судот на 
честа. 

Судот на честа во расправа по приговорот, мери-
торно одлучува со свое решение. 

Суд на честа 

Член 14 
Судот на честа го сочинуваат: претседател и двајца 

членови и исто толку заменици. 
Член 15 

Претседателот на судот на честа ја води постапката 
на претресот и раководи со седницата на судот. 

Во отсуство на претседателот или член на судот на 
честа, ги заменуваат нивните заменици. 

Член 16 
Во работата на судот на честа учествува и секрета-

рот на Комората како стручно лице кое се грижи за 
формално-правната страна на постапката. 

Член 17 
Одлуките на судот на честа се донесуваат во форма 

на решенија. 
Жалбен совет 

Член 18 
Жалбениот совет е второстепен орган кој одлучува 

по жалба поднесена против решението на судот на че-
ста. 

Член 19 
Жалбениот совет е составен од претседател и два 

члена. 
Претседателот на жалбениот совет и неговиот заме-

ник ги одредува Управниот одбор и тоа по потреба. 
Член 20 

Претседателот на жалбениот совет го одредува со 
ставот на Советот за секој предмет кој се води по 
жалба, посебно. 

Постапка но обвинението и жалбена постапка 

Член 21 
Судот на честа, по приговорот против обвиненијата 

може да одлучи да се врати предметот на обвинителот 
за дополнување на доказите и одбранувањето на греш-
ките и пропустите, да ја прекине постапката до право-
силното завршувано на кривичната постапка, ако сто-
рителот сторил кривично дело за кбе е надлежен редо-
вен суд, или да ја запре постапката поради тоа што 
повредата од обвинението не претставува повреда на 
должноста согласно член 2 од овој правилник, или ако 
настапила застареност. 

Член 22 
По правосилноста на обвинението, судот ќе закаже 

претрес на кој ќе бодат повикани: обвинетиот, него-
виот бранител (кој сам ќе го одбере во рок кој ќе му го 
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определи судот, а доколку тоа не го стори судот може 
да расправа и без бранител) и обвинителот. 

На самиот претрес пред судот на честа, судот води 
записник во кој ги внесува потребните генерални на 
учесниците на постапката, изведуваното на доказите, 
изјавите на учесниците во постапката и друго. 

Член 23 
По одржаниот претрес и по изведувањето на предло-

жените докази, судот ќе донесе решение со кое се огла-
сува за виновен обвинетиот и му се изрекува соодветна 
мерка, се ослободува од обвинението или во случај кога 
обвинителот ќе го повлече обвинението. 

Одлуката по обвинението се донесува со консензус. 
Член 24 

Против Одлуката на судот може да се поднесе жалба 
од страна на обвинетиот и неговиот бранител. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението до жалбениот совет на Комо-
рата, преку судот на честа. 

Член 25 
По приемот на жалбата претседателот на судот на 

честа ќе одреди известител по жалбата од редот на 
членовите на судот, кој ќе го запознае жалбениот совет 
по наводите од жалбата и битните елементи по предме-
тот. 

Член 26 
Седницата на жалбениот совет, свикана по жалбата 

започнува со излагањето на известителот за доказите и 
наводите во жалбата. 

Жалбениот совет може да одлучи да отвори претрес 
и да решава по жалбата на претрес доколку се утврди 
дека има нови докази наведени во жалбата, за кои судот 
не бил запознат или неможел да знаел во времето на 
одлучуваното, а истите битно ја менуваат фактичката 
состојба. 

Член 27 
Жалбениот совет решавајќи по жалбата, може ре-

шението на судот на честа да го потврди, да го преправи 
или укине или предметот да го врати на судот на пов-
торно решавано. 

Конечната одлука од двете инстанти, се доставува 
до обвинетиот, неговиот бранител и обвинител и истата 
се заведува во посебно досие во Комората. 

По конечната одлука, за сторителот на обвинението 
настапуваат правните и други последици од изречената 
мерка. 

Застареност 
Член 28 

Сторената повреда на должноста застарува за една 
година од денот на извршуваното на повредата. 

Постапката пред судот на честа може да се поведе во 
рок од 15 дена од денот на дознавањето на повредата но 
не по истекот од 1 година од денот на извршувањето на 
повредата. 

Член 29 
Изречената мерка да се изврши во рок од 60 дена од 

денот на правосилноста на решението. 
Застареноста на гонењето и на извршувањето се 

прекинува со секое дејствие што ќе ги преземе орга-
ните за водење на постапка за повреда на должноста, но 
не подолго од 1 година. . 

Овој правилник влегува на сила со денот на донесу-
ваното, со Одлука за усвојуваио од страна,на Собрани-
ето на Комората. 

Бр. 02 - 6/1 
31 мај 1995 година Претседател на Комората 

Скопје м-р Душан Туџаров, с.р. 

Бр. 31-Стр. 765 

33. 
Врз основа на член 155 од Законот за здравствената 

заштита и член 12 од Статутот, Фармацевтската ко-
мора на Македонија на седницата на Собранието одр-
жана на 31.05.1995 година, донесе 

К О Д Е К С 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕТИЧКИ ДОЛЖНОСТИ И 
ПРАВА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 
Член 1 

Стапувајќи во фармацевтската професија фарма-
цевтите на Македонија се обврзуваат дека: - својот 
живот ќе го посветат на хуманоста; - својата професија 
ќе ја вршат совесно и одговорно; - чувањето и враќа-
њето на здравјето на пациентите ќе претставува најви-
сок императив во нивното однесувано; - ќе ги чуваат 
тајните што ќе им бидат доверени при вршењето на 
професијата; - со сите сили ќе ја чуваат честа и благо-
родните традиции на фармацевтската професија и при 
вршеното на своите професионални должности нема да 
дозволат никакви разлики поради возраст, пол, наци-
оналност, раса, политичка припадност, хендикепира-
ност и општествено-економска положба; - ќе го почи-
туваат човечкиот живот од создавањето - натаму и 
дури и под закана нема да го применуваат своето зна-
ено, спротивно на законите на хуманоста; и - н а своите 
учители и колеги ќе им го искажуваат должното почи-
тување, 

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 2 
Кодексот за професионална етика е збир на усвоени 

начела по кои фармацевтите се должни да се управу-
ваат во својата работа. Тие се во согласност со општите 
начела на професионалната етика во Фармацијата; 

Непридржувањето кон правилата и начелата на овој 
Кодекс од страна на фармацевти, ќе претставува по-
вреда на дисциплината на истите. ^ - '' 

Заради заштита на угледот, фармацевтите треба ме-
ѓусебно да соработуваат и си помагаат, со цел за подо-
брувано на квалитетот на работата, нивниот однос кон 
општествената заедница и граѓаните и заштитата на 
интересите на својата професија. 

Член 3 
Должност на сите фармацевти е да се грижат за 

правилна примена на овој кодекс и за секоја повреда на 
професионалната етика да им укажуваат на колегите 
непосредно и преку надлежните органи на Комората. 

Член 4 
Фармацевтот е должен во секоја пригода да се бори 

против стручната инсуфициентносг и непочитување на 
етичките и деонтолошките норми. 

Член 5 
Фармацевтот е должен да ги почитува законите и 

своите обврски, освен ако тие се во спротивност со 
интересот на здравјето на болниот. 

Член 6 
Фармацевтот се залага за здравствено воспитување 

и за растеж на здравствената свест и култура на луѓето. 
Треба да се залага за спречување на се она што го 
загрозува здравјето на човекот, да се бори против опш-
тата заостанатост и надрилекарството. 

Член 7 
При вршењето на својата професија, во границите 

на со неа определените подрачја на работа и стручна 
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оспособеност, фармацевтите се самостојни и неза-
висни, а за својата работа се одговорни пред сопстве-
ната совест, пред болниот, пред органите на фарма-
цевтската Комора и пред општеството. 

Член 8 
Нагласувањето на сопствената работа и на својата 

личност не е во согласност со фармацевтската профе-
сија и овој кодекс. 

Член 9 
Фармацевтот е должен да соработува во општо по-

лезните работи што служат за зајакнување на здравјето 
и за заштита на човековата животна и работна средина, 
залагајќи се за примена на еколошките принципи. 

Член 10 
Фармацевти^ имаат право и должност, преку сво-

ите стручни и други организации, да се изборат за соод-
ветно вреднување на својата работа и да бидат зашти-
тени од професионални ризици. 

III. ПОСЕБНИ НАЧЕЛА 

1. Фармацевтот и здравствената дејност - личност 
Член 11 

Фармацевтот решава за чуствителни прашања што 
се однесуваат на човечкото здравје и живот. Тоа му 
создава обврски, посебни задолженија и лична одговор-
ност и му причинува професионално и лично задовол-
ство. 

Член 12 
Фармацевтот не смее да се служи со звања кои не му 

се доделени официјално. Недозволено е користење на 
лажни звања што не се во согласност со фактичките 
квалификации, а посебно ако имаат рекламен карак-
тер. 

Член 13 
Здравството не смее да биде комерцијализира^ деј-

ност. Секој непосреден или посреден публицитет или 
реклама кои немаат воспитно-занггитен или образовен 
карактер е забранет за фармацевти. 

Фармацевтот не смее својата работа во јавната 
здравствена дејност да ја користи за лични намени или 
за обезбедување корист на други лица. 

Фармацевти^ одбиваат секаква соработка со лица 
кои незаконски или нестручно ја вршат здравствената 
професија. 

Фармацевтот не смее да се здобива со корист од 
пропагираа на фармацевтски и др. производи, освен 
ако тоа е во согласност со Законот. 

2. Односот кон својата професија и граѓаните 
Член 14 

Заради давање на квалитетна услуга, фармацевтот е 
должен да го унапредува своето знаење и способности 
преку разни форми на едукација и стручно усовршува-
ње. 

Член 15 
При вршењето на својата работа, фармацевтите на 

работа во јавните, мешовитите, приватните и здружени 
аптеки, се должни да ги применуваат стандардите џи 
условите при давањето на здравствена заштита, уфр-
лени во Законот за здравствената заштита, Законот за 
лекови и други акти. Непридржувањето кон определе-
ните права и обврски кои произлегуваат од правата на 
здравствената заштита согласно на законите, сторите-
лот чини прекршок кој навлегува во доменот на лич-
ната одговорност. 

Член 16 
При давањето на здравствената услуга, фармацев-

тите се однесуваат грижливо и со внимание кон корис-
ниците на нивните услуги, применувајќи го при тоа 
своето знаење и стручност. 

Член 17 
Фармацевтот е одговорен при издавањето на ле-

кови, со советување на пациентот, да обезбеди што е 
можно повеќе адекватна употреба на лекот. 

На тој начин фармацевтот - аптекар обезбедува со-
одветен (максимален), терапевтски ефект кон пациен-
тот и минимум несакани ефекти. 

Член 18 
Фармацевтот треба да одговори на сите прашања на 

пациентот што овој ќе му ги постави во врска со името 
на лекот, чувањето, како и кога треба да го зема лекот, 
сите несакани ефекти и интеракции' со алкохол, храна 
или други истовремено ординираш! лекови. 

Член 19 
Фармацевтот е должен да ги соопштува сите инфор-

мации во врска со лекот на пациентот и тоа усмено или 
писмено. Ова е неопходно и при издавање на лекот на 
патентот на рецепта, а особено е значајно овие ин-
формации да се даваат кога се работи за: издавање на 
лекови од т.и. рачна продажба кога фармацевтот -
аптекар иако експерт за лекови, треба директно, кори-
стејќи го своето знаење да учествува при изборот на 
лекот и при тоа ставајќи го на прво место здравјето на 
пациентот, а не цената на лекот. 

Член 20 
. ФармацевтоГ е должен да одбие издавање на лекови 

кои според неговото стручно убедување и совест би 
можеле да бидат неетички или штетни за пациентот. 
Фармацевтот-аптекар треба да се потпира врз своето 
знаење и совест и при тоа да биде'независен од разни 
влијанија или од несоодветни желби на пациентите, не-
говите роднини и друго. 

Член 21 
Фармацевтот не смее да го искористува незнаењето 

на болниот или да го доведува во заблуда (издавање на 
несоодветни лекарства, лекарства со изминат рок на 
траење и сл.) и со тоа за себе или за друг прибави 
материјална корист или ја влоши здравствената со-
стојба на болниот. Фармацевтот е лично одговорен и за 
издавање на лекови без рецепти. 

Член 22 
Болниот не може сам да го процени квалитетот на 

фармацевтската услуга, затоа мора да постои потполна 
доверба помеѓу болниот и фармацевтот. Таквата до-
верба, фармацевтот мора да ја створи и негува со ква-
литетот на својата работа. 

Член 23 
Фармацевтот не смее да се ,согласи ниту да наговара 

други да работат во услови кои можат да им наштетат 
на нивната независност во обавувањето на нивната 
стручна работа, да се намали квалитетот на услугите 
или од него да бараат неетичко извршување на струч-
ната работа. 

Член 24 
Фармацевтот соработува со организации и институ-

ции кои имаат цел за подобрување на фармацевтската 
професија, и со вложување на свој труд да допринесе за 
нивниот развој и работата на истите. 

Член 25 
Фармацевтот соработува со други здравствени ра-

ботници во сеопфатноста на болеста на болниот, во 
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дијагностицираноста со изведување на потребните кли-
ничко-хемиски анализи и во терапијата со давање на 
упаства за сигурна и рационална употреба. 

Член 26 
Меѓусебната соработка меѓу фармацевтите се те-

мели врз професионалноста, искреноста, отвореноста, 
пренесувањето и разменувањето на искуства. 

Фармацевтот треба да се однесува кон колегите и 
кон соработниците како што тој сака тие да се однесу-
ваат кон него. 

Член 27 
Фармацевтот го цени и го почитува знаењето, досто-

инството и стручноста на секој здравствен работник и 
соработниците, без оглед на работното место, бидејќи 
знае дека само таквите односи обезбедуваат услови за 
креативност и конструктивна критика. 

Член 28 
Правилата на колегијалноста бараат фармацевтите 

да го бранат колегата кој необјективно бил нападнат. 
Член 29 

Разликите во мислењата никогаш не смеат да пре-
дизвикаат некоректност и да ги надминат општите пра-
вила на однесуваното. Кога несогласуванлта не можат 
да се надминат, смирувањето е итно и задолжително 
преку овластени органи на Фармацевтската Комора. 

Член 30 
Во работните и други меѓусебни спорови, фармацев-

тот е должен да направи се, тие што побргу да се ре-
шат, бидејќи таквите односи влијаат на личниот углед 
на фармацевтот и угледот на професијата. 

Член 31 
Дејства како што се озборување, омаловажува^, 

неоправдано и во јавноста лаички искажана критика за 
колегите, се недостојни за фармацевтот. 

Во случај на потешки или повторувани дејства од 
претходниот став, таквото однесување ќе стане пред-
мет на работа на Судот на честа на Комората. 

Член 32 
За стручната несоодветност на работата на друг. 

фармацевт, може да се даде негативно мислено во 
стручната средина само во присуство на засегнатиот 
фармацевт. Оценката за тоа треба да биде објективна, 
аргументирана, без лична повреденост или навреди. 

3. Професионалниот лик на фармацсвтот 
Член 33 

Во професионалниот и приватниот живот, фарма-
цевтот ги негува афирмира личните квалитети, соод-
ветни на улогата на јавен работник. Свесен е дека секој 
несоодветен, лекомислен, за фармацевт нечесен и по-
нижувачки акт ги погодува и другите здравствени ра-
ботници. 

Член 34 
На фармацевтот основно водило-начело е грижата 

за здравјето и благосостојбата на болниот и општество-
то. 

Член 35 
Фармацевтот внимава на достоинството и честа на 

својот позив, не учествува во никаква активност која би 
ја ставила професијата на лош глас и објективно би ги 
довело во прашано етичките норми во струката. 

Се грижи за производство, пуштање во промет и 
издавано на оние лекови и помошни средства кои што 
се со добар квалитет и одговараат на пропишаните и 
законски норми. 

Член 36 
Секоја одлука што ќе ја одбере при своето работење 

треба да се потпира на неговото чувство за тоа што е 
правилно, а не колку е профитабилно. Струката не 
смее да се жртвува на желбата за добивка. Потребите 
на болниот се на прво место. 

Член 37 
Фармацевтот ја почитува доверливоста и личната 

природа на стручните документи. Било какви податоци 
за болниот кои што фармацевтот ги добива при врше-
њето на својот позив, се сметаат за доверливи и ги чува 
како професионална тајна. Исклучок се само приме-
рите каде што тоа го бара интересот на болниот или 
законот. 

Член 38 
Согласно начелата за безбедност и солидарност, 

фармацевти^ без оглед на нивното работно место и 
работна способност, треба да бидат подготвени да се 
јават на работа во услови на вонредни состојби, свесни 
за моралната и човечка одговорност. 

4. Фармацсвтот и здравственото воспитување 
Член 39 

Здравството не може во секојдневната практика или 
развој да постигне нешто солидно и трајно без општите 
настојувала за здравственото воспитување на поедине-
цот и на населението. 

Член 40 
Дефиницијата на здравјето ги обврзува фармацев-

т и и останатите здравствени работници да делуваат 
на своето работно место или во јавниот живот, во сми-
сла на здравствено воспитувано и со' тоа на луѓето им 
помогнат да постигнат подобар квалитет на живеење. 

Член 41 
Фармацевтот настојува населението да се насочува и 

обучува за прва помош и друга здравствена помош во 
вонредни околности. 

Фармацевтот учествува во работата на хуманитар-
ните организации, како што се Црвениот крст и други 
воспитни установи. 

чД-
5. Фармацсвтот, стручното усовршување и образова-

ние 

Член 42 
Постојаното следено на достигањата на медицината 

и стручното усовршување се должност на секој фарма-
цевт. Стекнатото стручно знаење фармацевтот треба 
да го пренесува на своите колеги, особено на помлади-
те. 

Член 43 
Постојаниот развој и напредок на фармацевтската 

наука и струка, бара до фармацевтот постојано усовр-
шувано и образование во областа на медицинската те-
орија и практика, преку работа во самостојните 
стручни друштва, во здруженија,, во научни и професи-
онални установи. 

Член 44 
Фармацевтот е должен постојано да се грижи за 

растежот на личните сознанија. Затоа настојува да ги 
збогати своите знаења од областа на хуманистичките, 
природно-научните и општествените науки. 

Член 45 
Фармацевтот е должен да се избори за такви услови 

во општеството и во организацијата на здравството, 
кои ќе овозможат и постојано следење на развојот, на 
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достигањата и на усовршување на знаењата и на вешти-
ните на медицинската наука. 

Член 46 
Со непрекинато стручно усовршување и подигање 

на својот личен углед, фармацевтот ја исполнува сво-
јата професионална должност и се оспособува за 
успешно вршење на традиционалната функција во од-
брана на здравјето, хуманизмот и човечкото достоин-
ство на граѓанинот. 

Член 47 
На фармацевтските приправници треба да им се по-

светува посебно внимание и грижа заради нивното поу-
спешно усовршување и напредување. 

На фармацевтски^ приправници мора да им се 
обезбеди сестрана и темелна практика зошто таа не 
може да биде половична и фиктивна и тие мора пра-
вилно да се упатат во принципите на фармацевтската 
етика, без која ниту стручната практика ниту стекна-
тите знаења не би имале соодветна вредност. 

6. Фармацсвтот - јавен работник 
Член 48 

Бидејќи објекти на работено на фармацевтот се чо-
вековото здравје и живот, неговата работа не може да 
се третира како занает, туку како професијаНРЈрипад-
носта на таа професија трае од дипломирањето до 
смртта, а тоа подразбира посебни обврски што ги нало-
жуваат морално-етичките мерила и законските пропи-
си. 

Член 49 
Однесувањето и постапките на фармацевти^ треба 

да бидат во согласност со морал но-етичките мерила и 
нивната совест. 

Член 50 
При објавувањето на стручни и научни публикации 

фармацевтот е должен да ги почитува општите закони 
за печатот и за јавните настапи. 

Член 51 
Етичко-моралните начела во публицистичкиот сег-

мент на фармацевската професија се неспоиви со пла-
ти јаторството, со сторувањето на резултатите и пода-
тоците од испитувањата и истражуваната, со фалсифи-
кување на резултатите, со селекција на податоците за 
средување на статистички модел заради добивано на 
средства за научни или стручни проекти, за стипендии 
или за добивано на друг вид профит од разни финанси-

Член 52 
Стручните и научни спорови и дискусии фармацев-

тот може да ги води исклучиво преку научни и стручни 
списанија и собири, а никако преку јавните општи меди-
уми. 

Член 53 
Сите стручни објавувана во популарни гласила 

треба да бидат наменети исклучиво за популаризација 
на фармацевтската струка и наука и за ширено на опш-
тата здравствена просветеност и здравствена култура. 
Недоволно испробани начини на лекување не смеат да 
се публикуваат пред нестручната јавност и да се при-
криваат опасностите од таквите методи, зашто тоа 
претставува прекршок. 

Член 54 
Недозволено е фармацевтот ^аргументирано да ги 

обавува или да ги прокламира успешните но непрове-
рени начини на лекувано и непроверени лековити сред-
ства. 

Член 55 
Морално-етички не е дозволено фармацевтот да ги 

стави својата професија и професионални контакти во 
функција на ѓраѓанска или политичка афирмација и за 
други недозволени активности. 

7. Фармацевт - вештак 
ЧЛЕН 5 6 

Фармацевтот - вештак својата работа на вештачење 
треба да ја врши во согласност со својата совест и зна-
ење, а своето мислено и наод да ги даде прецизно и 
целосно, почитувајќи ги етичките начела на својата 
професија. Без оглед на личниот или друг однос кон 
странките, вештакот при истражувањето треба да биде 
непристрасен и чесен. 

Член 57 
Во својата работа вештакот е должен да ја почитува 

професионалната тајна. 
Член 58 

Работата на вештакот треба да биде високо стручна, 
морална и професионална. Во никој случај тој не смее 
да биде навредлив и надмен кога неговото стручно зна-
ење и мислење не е во согласност со мисленото на друг 
вештак. 

Член 59 
Кога вештакот го дава својот наод или мислено, 

треба да биде стручно издржав и убедлив, а наодот да се 
засновува исклучив^ врз аргументи. Вештакот не смее 
да се впушти во лични расправи, а неговите наоди и во 
непредвидливи околности треба да останат без лична 
повреденост или субјективност. 

Член 60 
Ако утврди дека неговото знаено не е доволно, од-

носно дека е потребно пошироко и дополнително про-
учување на случајот, должен е на судот да му обрне 
внимание за тоа и да предложи за кои прашања треба да 
се прошири вештачењето или какви вештаци треба да 
се повикаат. 

8 .Фармацевтот и меѓународното хуманитарно право 
Член 61 

Меѓународните хуманитарни начела се задолжи-
телни за фармацевти^ при нивната професионална ра-
бота. 

Член 62 
Фармацевтската комора на Македонија треба посто-

јано да ги известува фармацевти^ и јавноста за доку-
ментите што ги донесуваат ООН (СЗО, УНИЦЕФ, 
ФАО и други здравствени, социјални и хуманитарни 
меѓународни организации). 

Член 63 
Фармацевтската комора на Македонија преку сво-

ите претставници, ја известува редовно меѓународната 
јавност за настојувањата на нашата земја во ширеното 
на начелата на меѓународното хуманитарно право. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 64 

Фармацевтската комора на Македонија се грижи за 
постојано почитување, развивање и унапредување на 
кодексот. 

Член 65 
Кодексот на Фармацевтската комора на Македо-

нија, насоките на Светското здружение на фармацев-
тите и Светската здравствена организација се задолжи-
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Огласен д е л 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за обнова на постапката по тужбата на тужите-
лот Фетаи Ќамил од с. Долна Бањица, против тужените 
Исмаили Фадил и Исмаили Ќамил Брдоган од с. Долна 
Бањица, а сега со непозната адреса во Швајцарија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Швајца-
рија, за привремен застапник му е назначен Фазлиу 
Имер - стручен соработник во судот, односно се додека 
тој не се појави пред судот, односно се додека органот 
за старателство не го извести судот дека му поставил 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1152/92. 
(277) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е гра-
ѓански спор за утврдување право на сопственост по 
тужбата на тужителот Рафајлоски Рафе Глигор од с. 
Зубовце, против тужените Иванов Севдов Божидар, 
Сотирова Андреева Ратка, Колева Андреева Василка, 
Рафаилова Андреева Сана, Рафаилова Сабринова Аг-
нија, Рафаилов Русе Кирил, Глигорова Русева Вања, 
Иванова Севдова Анета и Иванова Севдова Лидија, 
сите од HP Бугарија со непозната адреса. Вредност 
неопределена. 

На тужените им е поставен за привремен застапник 
Герасим Герасимовски од Гостивар, дипломиран прав-
ник, кој ги застапува тужените се додека органот за 
старателство не им назначи старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 430/95. (279) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води брако-
разводен спор од тужителката Емрулахин Музијан, ул. 
„Младен Симоновски“ бр. 55, Гостивар, застапувана од 
полномошникот Ѓуран Дема, адвокат од Гостивар, про-
тив тужениот Емруали Невзат од Гостивар, сега со 
непозната адреса во Германија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Герма-
нија, за привремен застапник му е назначен Фидани 
Шоип, стручен соработник во Општинскиот суд во Го-
стивар кој ќе го застапува тужениот се додека не се 
појави пред судот односно додека органот за старател-
ство не му4 постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 569/95. (280) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Судско одделение - Виница 

Пред Општинскиот суд во Кочани - Судското одде-
ление во Виница, заведен е спор за развод на брак по 

тужбата на тужителката Сузана Алиова Ибраимовска 
од Виница сега на привремена работа во Офенбург -
Германија, преку полномошникот адвокат Љупчо Про-
копенко од Виница, против Дилавер Наил Ибраимов-
ски од Кочани, ул. „Стамен Манов“, сега во Германија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Кочани - Судско одделение во Виница, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас или 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. Во спротивно,, ќе му биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Кочани - Судско одделение 
во Виница, П.бр. 126/95. (278) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред Општинскиот суд во Дебар заведен е спор за 
утврдување право на сопственост и предавање во владе-
ние на недвижност по тужбата на тужителите Клобо-
чишта Екрем, Клобочиигга Зија и Ќлобочишта Рифат 
од Дебар, против тужените Клобочишта Сами, кој се 
наоѓа во САД со непозната адреса на живеење, и Кло-
бочишта Атнан од Дебар. Вредност на спорот 
1.000.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Клобочишта Сами од Дебар, 
сега со непознато место на живеење во САД, во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд 
да достави сегашна адреса на живеење. Во спротивно, 
ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П.бр. 220/95. (282) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци заведена е па-
рична постапка П.бр. 204/95 по тужбата на тужителот 
ошо М. Тодоров од Кавадарци, ул. ,Јане Сандански“ 

бр. 11, против тужениот Игно Ристо Андонов бул. „АВ-
НОЈ“ - Нови Белград - Република Југославија, сега со 
непозната адреса. 

На тужениот Игно Ристо Андонов за привремен за-
стапник му е поставен Ѓорѓи Митрев, адвокат од Кава-
дарци кој ќе ги преземе неговите права и обврски. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П.бр. 204/95. 
(276) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Нусрет Ља-
тифи од с. Отља Куманово, против тужената Ајрије 
Љатифи моминско Јусуфи. Општинскиот суд во Кума-
ново на тужената и постави привремен застапник 
Аница Аргировска, стручен соработник при овој суд 
која ќе ја застапува тужената до правосилното окончу-
вање на постапката, се додека тужената односно нејзи-
ниот полномошник не се појави пред судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 42/94. 
(281) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за развод на брак по 

тужбата на тужителката Нермин Џелатини од с. Урвич 
- тетовско, против тужениот Назмит Џелатини од с. 
Урвич, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да достави своја адреса или постави свој полно-
мошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 668/95. (275) 

телни за сите фармацевти на Македонија. Затоа се 
должни да ги познаваат начелата и да ги применуваат 
при вршеното на секојдневните работни обврски. 

Оттука произлегува правото и должноста на фарма-
цсвтите да преземаат мерки против оние свои колеги 
кои ги кршат тие начела. 

Член 66 
Овој кодекс влегува на сила со денот на донесува-

њето. 
Бр. 02-7/1 

31 мај 1995 година 
Скопје 

Претседател на 
Фармацевтската комора на 

Македонија, 
м-р Душан Туџаров, с.р. 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред Општинскиот суд во Штип во тек е граѓански 

спор за сопственост по тужбата на тужителите Олга 
Пандазиева од Скопје, Благој, Методија и Славка 
Успрцови, сите од Скопје, против тужените Милица 
Шишковиќ и Зобеница Миладин и Милан во странство 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Милица Шишкови^ и Зобе-
ница Миладин и Милан да се јават во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот во овој суд или во истиот рок 
да достават точна адреса на живеење или преспојувано. 
Доколку не се јават до означениот рок, согласно Зако-
нот ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги 
штити нивните интереси. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 922/94 (292) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 487/95 од 25. V.1995 год. е отворена стечајна постапка над долж-
никот ЗК „Лиска Река“, ул. „Првомајска“ бб, Валандово. 

За стечаен судија е одреден Бранко Орданоски, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Тодоров Ристо од Валандово, ул. 

„Ленинова“ бр. 6, телефон 81-080. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 18.УПЛ995 год. во ИЗО часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (995) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Сг. бр. 409/94 од 15.П.1995 год. е отворена стечајна 
постапка над 33 „Тромеѓа", с. Старо Коњарево - Струмица. 

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Љупчо Михајловиќ, економист од 
Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ти пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“ со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 ден. на жиро с-
ка бр. 40100-840-033-3338 - Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 
7.IX-1995 година во 10 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.Н.1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (996) 

Со решението Ст. бр. 204/94 од 04.У.1995 година на Окружниот 
стопански суд во Штип одобрено е прифаќањето на програмата за 
финансиска и сопственичка трансформација на ЛОС „Илинден“ - Ви-
ница, донесена од Управниот одбор, а прифатена од доверителите на 
должникот на закажаното рочиште на ден 04.V.1995 година. 

Мерките во програмата за финансиска и сопственичка трансформа-
ција на должникот имаат правно дејство спрема своите доверители. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (997) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 61/95 од 12.1У.1995 год. е отворена стечајна 
постапка над 33 „Јане Сандански“, с. Муртино - Струмица. 

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Борис Грозданов, економист од 
Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ти пријават 
побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ со пријава и докази во 2 примероци и вирман-
ска уплатница за платена судска такса од 600,00 ден. на жиро с-ка бр. 
40100-840-033-3338 - Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 
7.1Х.1995 година во 10,30 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 12.П.1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (998) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1726/94 од 15.V.1995 година отворена е стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуга Дацо“ ДОО експорт -
импорт, бул. „АСНОМ“ бр. 12/1-26 - Скопје. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
СУД. 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. ЈРуз-
велтова" бр. 54, тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 28.У1.1995 година во 8,45 часот, собра 
бр. 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1015) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1184/93 од 29. V.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија увоз-из-
воз ЈЅкко" од Скопје, ул. „Васил Главинов бб. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски, ул. „Рузвелтова" 
бр. 54, телефон 741.545 од Скопје. ' 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ти придаваат 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија, до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ти намират долговите пренда стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 4 .IX.1995 година во 10,45 часот, соба бр. 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1016) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението „ О . бр. 785/94 
од 02.VI.1995 година према должникот „Јавор експорт“ - Битола, 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола. За стечаен управ-
ник е одреден Томе Петровски од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 68. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должните во 
истиот рок да ги нзмират своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата се закажува на 
10. УЛ.1995 година во 10 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 02.УГ1995 гоцдна. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1017) 

Со решението Ст. бр. 323/94 од 06. VI.1995 година на Окружниот 
стопански суд во Битола, прифатен е предлогот на доверителите за 
привремено запишување на стечајната постапка према должникот Сви-
ларе „Илинден“ од Битола стечајната постапка од 20.1У.1995 година, 
привремено е запрена и должникот продолжува со работа. 
г Од Окружниот стопански суд во Битола. (1018) 

СООПШТЕНИЕ 
Претседателството на Здружението на стечајните 

работници на Република Македонија и Општинското 
Здружение на стечајните работници на општина Би-
тола, на заедничката седница одржана на 17.5.1995 го-
дина донесе , 

О Д Л У К А 
Се разрешува Грамосли Спасија разрешена од функ-

цијата претседател на Здружението на стечајните ра-
ботници на Република Македонија. 

За функцијата претседател е избрана Нада Симиќ, 
која е и единствен потписник на сите акти и документи 
на Здружението на стечајните работници на Република 
Македонија. 

Здружение на стечајните работници ,на Репу-
блика Македонија 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ш.Л. бр. 195/94 од 25.У.1995 година, заклучена е ликвидационата по-
стапка над должникот, Услужно претпријатие ЈА Д С“ ДОО - Скопје, 
ул. Цицо Поповиќ“ бр. 3/25. 

По правосилноста на решението^ должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1013) 

- Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 137/95 од 08.VI.1995 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција на Претпријатието за трговија на големо и мало „Кимако" ДОО 
експортнвмпорт од Скопје, ул. „Кузман Капидан“ бр. 16. 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел, 741-545. 

Се повикуват доверителите на ликвидациониот должник да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
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во „Службен весник на РМ“ со пријава во два примероци со докази. Се 
повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидаци-
ониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
на ден 17.УЛ.1995 година во 8,30 часот во соба бр. 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1014) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпрцатијата со општествен капитен („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) и Одлуката за начинот и по-
стапката за трансформација-доприватизација на опште-
ствениот капитал на А.Д. „ОХРИДТУРИСТ" - Охрид 
бр. 02-821 од 19.06.1995 година, А,Д. „ОХРИДТУРИ-
СТ" - Охрид, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ З А НА-
ЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕТО 

1. А,Д. „ОХРИДТУРИСТ" - Охрид, започнатата 
трансформација на претпријатието по Законот за опш-
тествен капитал, продолжува да ја спроведува по Зако-
нот за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93). 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници, државјани на Република Македонија, 
доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон 
претпрчатието, во рок од 60 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
ј истовремено, до претпријатието и до Агенцијата на Ре-

публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

4. Барањата за заштита на своите права да доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата. 

5. Седиштето на А.Д. „ОХРИДТУРИСТ" - Охрид е 
на ул. „Партизанска“ бр. 8, Охрид. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), АД З И К „ЦРВЕНА ЅВЕЗ-
ДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК, обја-
вува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ОД АД ЗИК „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ШТИП 

ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК 

1: АД ЗИК „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ШТИП ДОО 
КЛАНИЦА СО Ј1АДИЈШИК, отпочна со постапката 
за трансформација на општествениот капитал во со-
гласност со одредбите на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници, кои се државјани на 
Република Македонка, доколку имаат да ги пријават 
своите побарувања кон АД „ЗИК ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ 
ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК. 

3. Седиштето на АД З И К „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ 
ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК е во Штип, 
ул. Рибник - бб. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават до 
АД ЗИК „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛА-
НИЦА СО ЛАДИЛНИК и истовремено до Агенцијата 

на РМ за трансформација на претпријатцата со опште-
ствен капитал, на посебен образец („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот. (1009) 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) АД З И К „Црена Ѕвезда“ 
Штип ДОО „Таринци“ и ДОО „Таком" с. Таринци, 
објавува 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АД З И К ,Дрена Ѕвезда“ Штип ДОО „Таринци“ с. 
Таринци и ДОО „Таком" с. Таринци (фабрика за 
сточна храна и Краварска фарма), ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги прцават 
своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпрвдати-
јата со општествен капитал, а другиот до АД З И К 
„Црвена Ѕвезда“ Штип, ДОО „Таринци“ и ДОО Л а -
ком“ с. Таринци. 

(1010) 

(1049) 

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ,ДРВЕНА 
ЅВЕЗДА“ Рудници и индустрија за огноотпорни мате-
ријали и керамика, трговија на големо и мало и увоз-
извоз, Акционерско друштво во мешовита сопственост 
со ПО Пехчево, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА 
ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ДО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕТО 

. 1. Акционерското друштво „Црвена Ѕвезда“ Руд-
ници и индустрија за огноотпорни материјали и кера-
мика, трговија на големо и мало и увоз-извоз - Пех-
чево, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
наследници, државјани на Република Македонија, да ги 
најават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас. 

2. Најавуваното на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

3. Своите барања барателтие ги доставуваат до Ак-
ционерското друштво „Црвена Ѕвезда“ Рудници и инду-
стрија за огноотпорни материјали и керамика, трговија 
на големо и мало и увоз-извоз Пехчево, ул. „Индустри-
ска“ бр. 6 Пехчево. 

(1011) 
Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-

ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) АД ЗИК „Црвена Звезда“ 
Штип ДОО „Ѕвезда Комерц“, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
2 и 4, објавува 
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ОГЛАС 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АД ЗИК „Црвена Звезда“ ДОО „Ѕвезда Комерц“ 
Штип, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК 
„Црвена Звезда“ Штип ДОО „Ѕвезда Комерц“ на ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 2 и 4. 

ОГЛАС 
З А ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. АД „МЕТАЛМОНТ" - ПРИЛЕП ги повикува по-
ранешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија доколку ги има да 
ги пријават своите имотни побарувања од претпријати-
ето. 

2. Пријавувањето да се изврши на образец пропишан 
од Агенцијата за приватизација на Република Македо-
нија. 

3. Побарувањата да се достават до АД „Металмонт" 
Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб. и до Аген-
цијата за приватизација на Република Македонија. 

Рокот за пријавување е 60 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

(1005) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатија со општествен капитал 
(„Службен весник На Република Македонија“ број 38/ 
93) и Одлуката за трансформација број 02/333/2 од 
21.03.1995 година, Акционерско градежно друштво 
„Техника“ - Скопје, објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА З А 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. АГД „Техника“ - Скопје отпочнува постапка за 

трансформација на остатокот на општествениот капи-
тал во друштвото во согласност со одредбите на Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги најават своите побару-
вања кон Друштвото, во рок од 60 дена, сметано од 
денот на о(5јавувањето на огласот. 

3. Своите побарувања барателите ги поставуваат 
истовремено До Друштвото и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

4'. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата што е 

објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/94. 

5. Седиштето е на улица „11-ти Октомври“ бр. 36 во 
Скопје. (1006) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријати ја со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), АД Рудници за неметали 
„Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес, објавува 

ОГЛАС 
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА Г И НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. Акционерското друштво Рудници за неметали 

„Димче Марчев“ ц.о. Титов Велес објавува дека е во 
фаза на трансформација, согласно одредбите од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на Република Маке-
донија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена 
сметано од денот на објавување на огласот. ' 

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на 
образец потпишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и истовремено да го достават до друш-
твото и Агенцијата. 

4. Седиштето на друштвото е на улица „Раштански 
пат“ бб, Титов Велес. (1008) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ 38/93), АД рудници за неметали „Димче 
Мирчев“ ц.о. Титов Велес, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. Акционерското друштво рудници за неметали 

„Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес објавува дека е во 
фаза на трансформација, согласно одредбите од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на Република Маке-
донија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена 
сметано од денот на објавување на огласот. 

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на 
образец потпишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и истовремено да го достават до друш-
твото и Агенцијата. 

4. Седиштето на друштвото е на улица „Раштански 
пат“ бб Титов Велес. 

(1040) 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформациј, 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Авто 
центар“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опнѓге-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на прегорија-
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тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите 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. „Антон Попов“ бб 
во време од 08 до 14 часот. (1002) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Велур-
флок" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 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: издавање на претпријатието во закуп, Менаџерски 
откуп и издавање акции заради дополнително вложу-
вање. 

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. Воин Драшковиќ“ 
Б Б во време од 8.00 до 14.00 часот. (1007) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатиј ата со општествен капитал „Интермар-
кетинг-експорт" 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Вкупниот капитал на договорното претпријатие 
„ИНТЕРМАРКЕТИНГ - ЕКСПОРТ“ има карактер на 
приватен. 

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. Илинденска 138 во 
време од 7,00 до 15,00 часот. (1058) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Нискоград-
ба“ - Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 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 на ул. Кеј „Вардар“ бр. 
115 во време од 7,00 до 15,00 часот. (1045) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А Д „Црвен 
Трендафил“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6,06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на прегорија 
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во постапката за трансформација целокупниот опш-
тествен капитал го има трансформирано во приватен. 

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. Илинденска б.б. во 
време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1067) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЈИзомак" 
Д О О експорт-импорт - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Вкупниот капитал на „Изомак" Д О О експорт им-
порт има карактер на приватен капитал. 

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. Кузман Ј. Питу бр. 
19 во време од 7,00 д о 15,00 часот. 
Комплекс Скопјанка - мезанин 

_ _ _ _ (1068) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „Лвтоко 
мерц" - Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште 
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го 
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет 
пријатната 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 на ул. Новачки пат бб -
Битола во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1035) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А Д „Агро 
сервис“ ~ Автокуќа - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо 
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на прегорија 
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тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во постапката за трансформација целокупниот опш-
тествен капитал го има трансформирано во приватен. 

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. Антон Попов бб во 
време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијава со општествен капитал „Максиг-
нал" ЦО - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 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 на ул. Даме Груев бб -
Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1037) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А Д „Кара-
орман" - Сруга 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ,ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. с. Враништа во 
време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1038) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А Д „Дехи-
текс" - Демир Хисар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 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 
с о ^ и з д а в а а на претпријатието во закуп. 

Со сотжината^ на .Одлуката с^е^ацнтерес^рани 
домашни И ^ можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Маршал Тито бр. 14 
Демир Хисар во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1039) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Техно Про-
мет“ - Тетово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со скиите 
ствен капитал на седницата одржана на 14.06.1995 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: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата. 

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. Илинденска бр. 97 -
Тетово, во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1041) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А Д „Елек-
троводомонт" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 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: предавање на остатокот на неоткупениот дел од 
акциите на Агенцијата. 

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. Момин Поток бб -
Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1042) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Хемзем" -
Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 14.06.1995 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: претпријатието се дели на две мали претпријатија со 
моделот откуп на претпријатието од страна на вработе-
ните. 

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. „Никола Вапцаров“ 
бр. 2-4/6 Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1043) 
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По извршеното срамнување со изворниот текст утвр-
дено е дека во текстот за Коефициентите за порастот 
на цените и порастот на трошоците на животот во Репу-
блика Македонија за месец април 1995 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 26/95), е на-
правена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕ-
НИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВО-
ТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

АПРИЛ 1995 ГОДИНА 
Во точка 1 наместо бројот „0,007" треба да стои бројот 
„-0,007" По овластување на 

Директорот 
Вера Велковска 

795. 

7%. 

797. 

798. 

799. 
СОДРЖИНА 

779. Одлука за избор на судии на Врховниот суд 
на Република Македонија 737 800-

780. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Институтот за социолошки и 

- политичко-правни истражувања - Скопје 801. 
за именување индивидуален работоводен 
орган на Институтот 1 737 

781. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на РО Земјоделски институт - 802. 
Скопје за именување индивидуален работо-
воден орган на Институтот . . 737 

782. Одлука за разрешување и именување прет- 803. 
ставници на Републиката во Издавачкиот 
совет на НИРО Службен весник на Репу-
блика Македонија 737 804. 

783. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Музеј на Македо-
нија, Археолошки, Етнолошки и Истори- 805. 
ски-Скопје 738 

784. Одлука за разрешување и именување прет- 806. 
ставници на Републиката во Советот на Ру-
дарско-геолошкиот факултет во Штип . . . 738 

785. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Советот на 807. 
Факултетот за туризам и угостителство - . 
Охрид 738 

786. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Собранието и 808. 
во Советот на Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“-Битола 738 

787. Одлука за именување членови на Посеб- 809. 
ната комисија за именување декан на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје 739 

788. Одлука за именување членови на Посев- 810. 
ната комисија за именување директор на 
Педагошката академија „Св. Климент 
Охридски“-Скопје 739 

789. Одлука за именување членови на Посеб- 811. 
ната комисија за именување директор на 
Педагошката академија во Битола . . . . . . 739 

790. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за именување декан на Фа- 812. 
култетот за драмски уметности -Скопје . . 739 

791. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за именување декан на Фа-
култетот за музичка уметност во Скопје . . 740 813. 

792. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за именување декан на При-
родно-математичкиот факултет во Скопје . 740 814. 

793. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за именување декан на Архи-
тектонскиот факултет во Скопје 740 

794. Одлука за именување членови на Посев- 815. 
ната комисија за именување декан на Еко-
номскиот факултет во Прилеп 740 

Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Советот , на 
Музејот на Македонија, Археолошки, Ет-
нолошки и Историски - Скопје 740 
Одлука за избор на членови ,на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на НИРО Службен вес-
ник на Република Македонија ^ . 741 
Одлука за избор на членови на Конкур-
сната к о м и н а за именување индивидуален 
работоводен орган на Македонската фил-
хармонија . . . 1 . , - . 741 
Одлука за избор на претседател и членови 
на Одборот за меморијалниот простор во 
зградата на Собранието на Република Ма-
кедонија 741 
Одлука за давање согласност4 на Статутот 
на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар „Кавадарци“ - Кавадарци . . 742 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена оганизација - Меди-
цински центар - Кичево 742 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена оганизација - Завод 
за превенција, лекување и рехабилитација 
на кардиоваскуларни заболувања - Охрид . 742 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена оганизација - Завод 
за здравствена заштита - Кочани 742 
Одлука за воспоставување на дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Репу-
блика Сингапур 742 
Одлука за изменување на Одлуката за при-
бирање, користење и управување на сред-
ствата од Програмата РНАКЕ на Европ-
ската Ушда во Република М а к е д о н и ј а . . . . 742 
Одлука за дополнително поттикнување на 
остварен нето девизен прилив 743 
Одлука за определување на локацијата за 
изградба на мотел со придружни објекти 
покрај регионалниот пат Сттруга - Ка-
лишта, на подрачјето на општината Струга 743 
Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на локацијата за изградба на 
рудник за талк „Извор“, на подрачјето на 
општината Титов Велес 743 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Ученичкиот дом 
„Крсте Петков - Мисирков“ - Кавадарци. . 743 
Одлука з^ именување претставник на Репу-
бликата во Советот на УЦСО ^,Свети Наум 
Охридски“ - Македонски Брод 744 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работниците на 
Работничкиот универзитет „Моше Пијаде“ 
-Кавадарци 744 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работниците на 

ПОС ПУ - Ветеринарна станица „Песјак“ 
-Македонски Брод 744 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Работничкиот совет на РО 
ОУ „Манчу Матак“ село Кривогаштани -
Прилеп 744 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Јосип Броз 
Тито“ с. Жировница - Гостивар 745 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
на Заводот за заштита на спомениците на 
културата и Музеј-Штип . 745 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Санде 
Штерјоски" - Кичево 745 
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816. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Страшо 
Пинџур" село Јосифово ~ Валандово 745 

817. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Училишниот цен-
тар за насочено образование „Таки Даска-
лот“ Битола 745 

818. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Кирил и Ме-
тодиј“ - Свети Николе 746 

819. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Албанската 
драма при Театарот на народностите -
Скопје 746 

820. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Кочо Ра-
цин“ с. Петровец Гази Баба - Скопје 746 

821. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Васил Гла-
винов“ Чаир-Скопје 746 

822. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Никола Ва-
пцаров“ Чаир - Скопје 747 

823. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Турската драма 
при Театарот на народностите-Скопје . . . 747 

824. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Марко Це-
пенков“ Сг. Зелениково - Кисела Вода -
Скопје 747 

825. Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Установата за народна 
култура „Илинденска денови“ Битола. . . . 747 

826. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индивиду-
ален работоводен орган на ЦОУ „Методи 
Митевски - Брацо" село Лозово - Свети 
Николе 747 

827. Одлука за именување , членови на Кон-
курсната комисија за Именување индивиду-
ален работоводен орган на Работничкиот 
универзитет „Моша Пијаде“ - Кавадарци. . 748 

828. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индивиду-
ален работоводен орган на ОУ „Димката 
Габерот“ с. Ваташа-Кавадарци. . . . . . . . 748 

829. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Градската библи-
отека „Борка Талески“ - Прилеп 748 

830. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ПОС ПУ Ветери-
нарна станиша „Песјак“ - Македонски 
Брод 748 

831. Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган во Историскиот музеј во 
Крушево 749 

832. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во Заводот за заштита 
на спомениците на културата и Музеј -
Штип 749 

833. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Економското учи-
лиште „Јане Сандански“ - Битола 749 

834. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 

работоводен орган на Машинското учи-
лиште „Ѓоце Делчев“ - Скопје 749 

835. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индиввдуален 
работоводен орган на РО за згрижување и 
воспит ување на деца „8 Март“ Скопје . . 749 

836. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Средношколскиот 
дом „Томе Стефановски“ - Сениќ“ -
Скопје 750 

837. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индвидуален 
работоводен орган на Специјалното ос-
новно училиште „Д-р Златан Сремац" Ки-
села Вода Скопје 750 

838. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 2/95 од 17 мај 1995 година. . < 750 

839. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 176/95 од 24 мај 1995 
година . . 752 

840. Одлука за ограничување на порастот на де-
нарските пласмани на банките и на ште- < 
дилниците во Ш-то тримесечје од 1995 тху-
дина 753 

841. Одлука за издавање и продавање на благај-
нички записи на Народна банка на Репу-
блика Македонија номирани во девизи. . . . 754 

842. Одлука за готовинските денарски парични 
текови . . . 754 

843. Одлука за изменување на Одлуката за 
спроведување на аукција на депозити меѓу 

. банките и Народна банка на Република 
Македонија 755 

844. Одлука за дополнување на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план 9 | 
банките 755 

845. Одлука за дополнување на Одлуката за до-
кументацијата и обрасците за остварување 
на правата на поврати на царините и дру-
гите усвоени давачки и за друга мерки за 
поттикнување на извозот 755 

846. Одлука за издавање јубилејни ковани пари 
од 1, 2 и 5 денари со ознака и за 
нивните основни белези 757 

847. Одлука за пуштање во оптек коваш пари 
од 1,2 и 5 денари со ознака „ФАО" 757 
Исправка на Одлуката за дополнување на 
Одлуката за определување на земјодел-
ските и прехранбените производи за кои, 
при увозот претпријатијата и другите 
прани лица плаќаат посебна давачка 757 
Исправка на Одлуката У. бр. 282/93 
(„Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/95.) 757 

Фармацевтска комора на Македонија 
30. Статут на Фармацевтската комора на Ма-

кедонија (пречистен текст) 758 
31. Правилник за начинот и постапката за из-

давање и одземање лиценца за работа . . . . 759 
Правилник за утврдување на одговорноста 

32. и начинот на работата и водењето на по-
стапката на судот на честа и обвинителот. . 763 

33. Кодекс на професионални етички должно-
сти и права на фармацевти^ на Македо-
нија 765 
Исправка на коефицентите за порастот на 
цените и порастот на трошоците на живо-
тот во Република Македонија за месец 
април 1995 година 768 


