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221. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-

ГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за пригодни ковани пари, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 1 март .1995 година. 

Број 08-866/1 
1 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република, 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Член 1 
Народната банка на Република Македонија (во ната-

мошниот текст- Народна банка), издава пригодни ко-
вани пари по повод политички, историски, научни, кул-
турни, спортски или хуманитарни настани, кои се од 
општ интерес за Република Македонија или се од меѓу-
народно значење. 

Член 2 
Владата на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Владата), ги определува настаните по повод кои 
се издаваат пригодни ковани пари 

Настаните по повод кои се издаваат пригодни ко-
вани пари, Владата ги определува до 30 Јуни тековната 
за наредната година 

Член 3 
Пригодните ковани пари се изработуваат од злато и 

сребро, како и од метали од кои се изработуваат кова-
ните пари што се во оптек. 

Владата ги определува металите од став 1 на овој 
член од кои, по повод одделни настани, ќе се изработу-
ваат пригодни ковани пари. 

Член 4 
Висината на емисијата, апоенскиот состав, основ-

ните обележја и дизајнот на пригодните ковани пари ги 
определува Владата, по предлог на Народната банка. 

Член 5 
Пригодни ковани пари, што се издаваат според 

одредбите на овој закон, ги изработува организација во 
Република Македонија овластена со закон. ^ 

По исклучок од став 1 на овој член пригодните ко-
вани пари се изработуваат во странство врз основа на 
одлука на Владата, а по предлог на Народната банка. 

Член 6 
Народната банка врши контрола над изработката на 

пригодните ковани пари. 
Член 7 

Пригодните ковани пари изработени од злато и сре-
бро се продаваат по цена поголема од нивната номи-
нална вредност 

Пригодните ковани пари изработени од метали од 
кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, 
исковани во специјална техника, се продаваат по цена 
поголема од нивната номинална вредност. 

Пригодните ковани пари изработени од метали од 
кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, 
исковани во обична техника, се пуштаат во оптек по 
нивната номинална вредност. 

Одлука за продажба и одлука за пуштање на при-
годни ковани пари во оптек донесува Народната банка. 

Член 8 
Продажба на пригодни ковани пари во земјата и во 

странство врши Народната банка, по цена што таа ќе Ја 
определи. 

Народната банка, продажбата од став 1 на овој член, 
може да ја врши преку банки и други специјализирани 
организации. 

Член 9 
Средствата остварени со продажбата на пригодни 

ковани пари, по одбивање на трошоците за изработка и 
продажба на пригодните ковани пари се приход на Бу-
џетот на Републиката 

Член 10 
Народната банка во книговодството посебно ги 

искажува трошоците на изработка и продажба на при-
годни ковани пари, и приходите остварени од нивната 
продажба. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за пригодни ковани пари 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 35/80 и 4/85). 

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

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

222, 
Врз основа на член 76 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 26/92, 4/93 и 29/93), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. За гувернер на Народната банка на Македонија се 
именува 
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м-р Борко Станоевски, досегашен гувернер на На-
родната банка на Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-873/1 
1 март 1995 година 

Скопје Претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

223. — : 
Врз основа на член 67 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 26/92), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 март 
1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на членови на Советот на 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 45/92) во точ-
ката 1 наместо: 

„Димитар Бузлевски, финансиски директор на 
„Агроплод" - Ресен, треба да стои 

„Димко Кокароски, ректор на Универзитетот 
„Свети Климент Охридски“ - Битола, и наместо: 

„м-р Шабан Превала, пратеник на Собранието на 
Република Македонија“ треба да стои: 

„Џевдет Хајредини, поранешен министер во Вла-
дата 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 08-864/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

224. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата судија на Стопан-
скиот суд на Македонија. 

Џемал Османи, поради исполнување услови за ста-
росна пензија. 

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 08-877/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

225. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот 
суд во Скопје 

Атанас Поп Ѓорчев, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

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 08-876/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

226. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот 
суд во Скопје 

Милка Јованов, поради исполнување услови за ста-
росна пензија. 

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 08-375/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

227. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ И-СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот 
суд Скопје II-Скопје 

Сашо Поцевски, по сопствено барање. 
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 08-874/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р 
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228. 
Врз основа на член 7 од Законот за царинската 

управа („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/92), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА 

УПРАВА 
1. За директор на Царинската управа се именува 
Илија Илоски, генерален директор на А.Д. „ЕМО" 

- Охрид, 
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 08-865/1 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р 

229. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТТОДИШНИНАТА ОД 

ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ 

Член 1 
За членови на Одборот за одбележување на педесет-

годишнината од победата над фашизмот, се избираат: 
1. Стојан Андов - претседател на Собранието на 

Република Македонија; 
2. Бранко Црвенковски - претседател на Владата на 

Република Македонија; 
3. Тито Петковски - потпретседател на Собранието 

на Република Македонија; 
4. Абдурахман Алити - пратеник во Собранието на 

Република Македонија; 
5. Киро Поповски - потпретседател на Собранието 

на Република Македонија; 
6 д-р Јован Проевски - претседател на Уставниот 

суд на Република Македонија; 
7. д-р Благој Ханџиски - министер за одбрана во 

Владата на Република Македонија; 
8 Стево Црвенковски - министер за надворешни 

работи во Владата на Република Македонија; 
9. Борко Темелковски - народен херој, претседател 

на Сојузот на борците на Македонија. 
10. Вера Ацева - учесник во НОВ, народен херој; 
11. Феми Муча - учесник во НОВ; 
12. Димче Савевски - учесник во НОВ; 
13. акад. Ксенте Богоев - претседател на Македон-

ската академија на науките и уметностите; 
14 д-р Радмила Кипријанова - ректор на Универзи-

тетот „Св. Кирил и Методиј“ - СКОПЈЕ, 
15 д-р Димко Кокаревски - ректор на Универзите-

тот „Св Климент Охридски“ - Битола, 
16. госп госп Михаил - поглавар на Македонската 

православна црква, 
17 Хаџи Сулејман Ефенди Рецепи - претседател на 

Исламската верска заедница во Македонија; 
18. д-р Јоаким Хербут - бискуп на Скопско-призрен-

ската бискупија на Католичката црква; 
19. Благоја Младеновски - претседател на Евреј-

ската заедница на Македонија, 
20. Александар Ивановски - пратеник, претседател 

на Комисијата на Собранието на Република Македо-

нија за одбележување на годишнини и значајни настани 
и личности; 

21. Абдулади Вејсељи - пратеник, член на Народ-
ната демократска партија; 

22. Фаик Абди - пратеник, претседател на Парти-
јата за целосна еманципација на Ромите; 

23. Томислав Стојановски - пратеник, претседател 
на Демократската партија на Македонија; 

24. Ристо Трајков - пратеник, член на Социјалдемо-
кратската партија на Македонија; 

25. д-р Владо Ивановски - директор на Институтот 
за национална историја; 

26. Љупчо Георгиевски - претседател на ВМРО-
ДПМНЕ; 

27. Петар Гошев - претседател на Демократската 
партија; 

28. Ердоган Сарач - претседател на Демократската 
партија на Турците на Македонија; 

29.Драгиша Милетиќ - претседател на Демократ-
ската партија на Србите на Македонија; 

30. д-р Владимир Цветковски - претседател на Ма-
кедонскиот Совет на Европското движење. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-872/1 Претседател на Собраниетр 
1 март 1995 година 

скопје 
на Република Македонија, 

Стојан Андов,с.р. 

230. 
Врз основа на член 91, став 1 точка 9 од Уставот на 

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

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

ПУБЛИКА АВСТРИЈА 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Австрија на ниво на амбасади. 

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 

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

Бр.23-591/1 Претседател на Владата 
20 и 22 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

231. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 
Член 1 

Република Македонија отвора Дипломатско прет-
ставништво во Република Австрија во ранг на Амба-
сада со седиште во Виена. 
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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 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

Бр. 23-591/2 Претседател на Владата 
20 и 22 февруари 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

232. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА РУДНИК ЗА ТАЛК „ИЗВОР“ НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на Рудник за талк „Извор“, на КП бр. 4/64 во 
м.в. „Горна Река“, КП бр. 21/64 (нива 7 класа), КП бр. 
21/64 (нива 6 класа), КП бр. 21/64 (пасиште) сите во м.в. 
„Мигдал", КП бр. 21/64 (шума 6 класа), КП бр. 22/64 
(нива 7 класа), КП бр 22/64 (шума 6 класа), КП бр. 23/ 
64 (нива 6 класа), КП бр. 23/64 (шума 6 класа), КП бр. 
24/64, КП бр 25/64, КП бр. 26/64 сите во м.в. „Мигдал", 
КП бр. 4/64 (неплодно) и КП бр. 4/65 (шума 8 класа) 
сите во м.в. „Руен", во вкупна површина од 318.500 
хектари на подрачјето на Општината Титов Велес, чиј 
инвеститор ќе биде АД Рудници за неметали „Димче 
Мирчев“ од Титов Велес и се определува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна упо-
треба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1 1000, 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 објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-465/1 
27 февруари 1995 година 

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

233. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА КОМПЛЕКС НА ТЕОЛОШКИ ФА-
КУЛТЕТ ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО КОН ДО В О-
СКОПСКО, НА ПОДРЧАЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на комплекс на Теолошки факултет во близина 
на село Кондово-Скопско, на КП бр 59 и КП бр. 60, 
КО „Кондово“, во м.в. „Трла“, со вкупна површина од 

24.500 м2, на подрачјето на општината „Карпош“ -
Скопје, чиј инвеститор ќе биде Исламската заедница во 
РМ од Скопје и се определува земјиштето кое му при-
паѓа на комплексот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог-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 објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-559/1 Претседател на Владата 
27 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

234. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тари- Тарифна Наименување Коли-
фен ознака чина 
број 

1 2 3 4 
42.02 Ковчези, куфери, несе-

сери, аташе-куфери, ак-
тен-чанти, школски 
чанти, футроли за на-
очари, футроли за дво-
глед и, футроли за фото-
апарати, футроли за му-
зички инструменти, фу-
троли за пушки, футроли 
за пиштоли и слични кон-
тејнери, патни торби, то-
алетни торби, ранци, жен-
ски чанти, торби за купу-
вање, портмонеа за бан-
кноти, портмонеа за ме-
тални пари, футроли и ко-
рици за мапи или доку-
менти, табакери, кеси за 
тутун, торби за алат, 
спортски торби, обвивки 
за шишиња, кутии за на-
кит, кутии за пудра, кутии 
за прибор за јадење и 
слични контејнери, од 
кожа, од вештачка кожа, 
од фолии од пластични 
маси, од текстилни мате-
ријали, вулканфибер или 
од картон или целосно 
или претежно препечени 
со овие материјали или 
хартија: 

4201.1 - Кофчези, куфери, несе-
сери, аташе-куфери, ак-
тен чанти, школски торби 
и слични контејнери: 
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4202.12 со надворешна повр-
шина од пластични маси 
или од текстилни матери-
јали (ташни за преносен 
компјутер) 2 парчиња 

49.01 Печатени книги, бро-
шури, летоци и слични пе-
чатени материјали, вклу-
чувајќи и слободни ли-
стови: 

4901.9 -Друго: 
4901.99 - -Друго: 
4901.991 книги печатени на 

јазици на народностите и 
на странски јазици (тех-
ничка документација) 9 комплета 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за препишување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471.20 - Дигитални машини за 
автоматска обработка на 
податоци, што во исто Ку-
ќиште имаат најмалку 
една централна единица, 
како и една влезна еди-
ница и една излезна еди-
ница или една комбини-
рана влезно-излезна еди-
ница: 

8471.209 друго 
(Преносен компјутер) 2 комплета 

8471.9 - Друго: 
8471.91 дигитални централни 

единици, испорачани по-
себно или како дел од си-
стем вклучувајќи и диги-
тални централни единици 
кои во исто Куќиште 
имаат или две од следните 

,, видови единици: 
8471.912 со процесор со 32 и 

повеќе бита (централна 
процесорска единица со 
32 и повеќе бита (4МБ/27 
ОМБ) 12 комплета 

8471.92 — влезни и излезни еди-
ници, испорачани посебно 
или како дел од систем, 
вклучувајќи влезни и 
излезни единици што во 
исто Куќиште имаат и ме-
мориски единици: 

8471.923 ласерски печатачи, 
единици за цртање (пло-
тери), за снимање на 
филм за фотокопирање 
(ласерски печатар) 2 парчиња 

8471.925 видео-дисплеи, пове-
ќебојни и врз база на 
течни кристали (видео 
дисплеи) 9 парчиња 

8471.926 комплетни електрон-
ски тастатура (тастатури 
со покретни типки) 10 парчиња 

8471.9269 други 
(мини маус) 2 парчиња 

8471 927 читачи на документи, 
ознаки и уреди за внесу-
вање на податоци од 
цртежи (читани на доку-
менти) 1 парче 

8471.93 - - мемориски единици, 
испорачни посебно или 
како дел на систем: 

8471.931 екстерни мемории 
(екстерни мемории) 7 парчиња 

8471.99 - - друго: 
8471.992 кожни уреди и адап-

тери (контролни уреди и 
адаптери) 40 парчиња 

84.73 Делови и прибор (Освен 
покривачи, куфери за ма-
шини и сл.) погодни за 
употреба и исклучително 
или главно со машините 
од тар. број 84.69 до 84.72: 

8473.30 - Делови и прибор на ма-
шини од тарифен број 
84.71: 

8473.309 друго 
останато (постолје за мо-
нитори) 9 парчиња 

85.24 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни и 
други слични феномени 
вклучувајќи и матрици и 
галвански отпечатоци за 
производите од глава 37: 

8524.90 - Друго: 
8524.901 со научен и стручен 

текст (Останато, дискети 
снимени со стр. текст) ? комплети 

85.44 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана и аноди-
зирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коакси-
јални кабли) и други изо-
лирани електрични спро-
водник!, со или без ко-
нектори; кабли од оп-
тички влакна изработени 
од поединечно оплаштени 
влакна, комбинирани или 
не со електрични спровод-
н и к , со или без конек-
тори; 

8544.20 - Коаксијални кабли и 
други коаксијални елек-
трични спроводници: 
(коаксијален кабел котур 
од 130 м) 1 комплет 

8544.5 - Други електрични сиро-
во д н иди, за напон над 80 
до 1000У: 

8544.51 — со, конектори 
(Центроникс кабел со ко-
нектори) 3 парчиња 

90.08 Проектори на слики, 
освен кинематографски 
апарати (Освен кинемато-
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графски) за зголемување 
и намалување: 

9008.30 - Други проектори на 
слики 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-473/1 
27 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

235. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Министерството за сообраќај и врски и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Коли-
број ознака чина 

1 2 3 4 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 

носители на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 

8471.9 - Друго: 
8471.91 — дигитални централни 

единици, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални централни 
единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или 
две од следните видови 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни единици: 

8471.911 со процесор со по-
малку од 32 бита (проце-
с у ) 

8471.92 - - влезни и излезни еди-
ници, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто Ку-
ќиште имаат и мемори-
ски единици: 

8471.923 ласерски печатачи, 
единици за цртање (пло-

тери), за снимање на 
филм или за фотокопи-
рање (ласерски печатар) 1 

8471.925 фидео дисплеи, по-
веќебојни и врз база на 
течни“ кристали (видео 
дисплеи) 

8471.926 - - комплетни електрон-
ски тастатура 1 

8471.99 - - д р у г о : 
8471.991 додатни единици за 

поврзување на сметачи и 
периферни уреди (при-
клучни делови и кабли) 1 
(Еден комплетен комп-
јутер 1ВМ со екран, пе-
чатар, приклучни де-
лови и кабли) 

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

Бр. 23-433/1 - „ 
27 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија', 
Бранко Црвенковски, с.р. 

236. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Коли-
чина 

1 2 3 4 

84.71 

8471.9 
8471.91 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 
- Друго: 
— дигитални централни 
единици, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални централни 
единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или 
две од следните видови 
единици: 
мемориски единици, 

1 2 3 4 
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42 

52 

42 

влезни единици, излезни 
единици: 

8471.912 со процесор со 32 и 
повеќе бита (дигитални 
централни единици) 42 

8471.92 - - влезни и излезни еди-
ници, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто Ку-
ќиште имаат и мемори-
ски единици: 

8471.923 ласерски печатачи, 
единици за цртање (пло-
тери), за снимање на 
филм или за фотокопи-
рање 6 

8471.925 видео дисплеи, по-
веќебојни и врз база на 
течни кристали 

8471.926 - - комплетни електрон-
ски тастатура 

8471.9261 - - - - со подвижни 
типки 

8471.992 - - друго: 
8471.99 контролни уреди и 

адаптери 
84.73 Делови и прибор (освен 

покривачи, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. бр. 84.69 
до 84.72: 

8473.30 - Делови и прибор на 
машини од тар. бр. 
84.71: 

8473.302 печатени плочи со 
вградени елементи 5 

85.44 Изолирана жица (вклу-
чувајќи емајлирана и 
анодизирана жица), ка-
бли (вклучувајќи и коак-
сијални кабли) и други 
изолирани електрични 
спроводници, со или без 
конектори; кабли од оп-
тички влакна израбо-
тени од поединечно 
оплаштени влакна, ком-
бинирани или не со 
електрични спровод-
н и к , со или без конек-
тори: 

8544.4 - Други електрични 
спроводници, за напон 
до 80 V 

8544.41 — со конектори. 
8544.419 други 10 

237. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

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

Бр. 23-468/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на,Владата на 

Република Македонија,' 
Бранко Црвенковски, с.р. 

39.26 Други производи од пла-
стични маси и производи 
од други материјали од 
тар. бр. 39.01 до 39.14: 

3926.90 -Друго: 
3926.909 — друго 

а) WV - 7160 (Куќиште) 1 
б) WV - 7260 (вртлива 1 
глава) 
в) W V - 7140 (Куќиште) 1 
г) WV - 7120 (/суќиште) 3 

85.25 Предаватели за радио-
телефонија, радиотеле-
графија, радиодифузија 
или телевизија, вклучу-
вајќи и со вграден при-
емник или апарат за сни-
мана или репродукција 
на звук; телевизиски ка-
мери: 

8525.30 - Телевизиски камери 
а) W V - C L 350 (камера) 5 
б) WV - СЅ 300 (камера) 1 
в) WV - СИ 300 (контро- 2 
лер) 
г) WV - 7015 (држач за 
камера) 4 
д) WJ - SQ 508 (прекину-
вач) 2 
ѓ) WJ - MP 404 (мулти-
плексер) ~ 1 

85.28 Телевизиски приемници 
(вклучувајќи видео мо-
нитори и видео проек-
тори), со или без вгра-
дени приемници или апа-
рати за снимана или ре-
продукција на звук или 
слика: 

8528.10 - Во боја: 
8528.102 — друго 

а) W W - C M 1450 (мони- 5 
тор) 

85.29 Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за апарати од та-
рифен број 85.25 до 
85 28. 

8529 90 - Друго 
а) WV-PC160 (надворе-
шен применик) 1 
б) WV - LZ 81/10 (објек-
тив) 3 
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в) WV - LA 4R5C3 (об-
јектив) . 2 
г) WV - PC 100 (внатре-
шен приемник) 2 
д) АГ - 6024 (рекордер) 1 
ѓ) WJ - 520 (детектор) 1 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-448/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 

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

238. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖАТ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се произведуваат во Република Македонија и може да 
се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Министерството за наука и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Коли-
број ознака чина 

1 2 3 4 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за препишување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место 

8471.9 - Друго 
8471.91 - - дигитални централни 

единици, испорачани по-
себно или како дел од си-
стем, вклучувајќи и диги-
тални централни единици 
кои во исто Куќиште имаат 
една или две од следните 
видови единици- мемориски 
единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471.912 со процесор со 32 и 
повеќе бита (процесор со 32 
бита) 6 

8471.92 — - влезни и излезни еди-
ници, испорачани посебно 
или како дел од систем, 
вклучувајќи влезни и 
излезни единици што во 
исто Куќиште имаат и ме-
мориски единици: 

8471.924 видео-дисплеи, едно-
бојни (еднобојни видео дис-
плеи) 30 

8471.925 - - - видео дисплеи, повеќе-
бојни и врз база на течни 
кристали (колор видео дис-
плеи) 4 

8471.926 — комплетни електронски 
тастатура 

8471.9261 - - — со подвижни типки 
(тастатура со подвижни 
типки) 31 

8471.93 - - мемрриски единици, 
испорачени посебно или 
како дел на систем: 

8471.931 екстерни мемории (ек-
стерна меморија) 5 

8471.99 - - друго: 
8471.991 додатни единици за 

поврзување на сметачи и 
периферни уреди (комуни-
кациски уред 10 

84.73 Делови и прибор (освен по-
кривачи, куфери за машини 
и сл.) погодни за употреба 
исклучително или главно за 
машините од Tap. бр. 84.69 
до 84.72. , 

8473.30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. бр. 84.71: 

8473.302 печатени плочи со 
вградени елементи (плоча 
со вградени елементи) 1 

85.24 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни и 
други слични феномени 
вклучувајќи и матрици и 
галвански отпечатоци за 
производите од глава 37: 

8524.90 - Друго: 
8524.909 друго (лиценца) 4 

85 44 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана и анодизи-
рана жица), кабли (вклучу-
вајќи и коаксијални кабли) 
и други изолирани спровод-
н и к , со или без конектори; 
кабли од оптички влакна 
изработени од поединечно 
оплаштени влакна, комби-
нирани или не со елек-
трични спроводници, со или 
без конектори: 

8544.5 - Други електрични спро-
водник, за напони над 80 
до 1000 V: 

8544.51 — со конектори (кабел со 
конектор) 7 

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

Бр. 23-470/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија , 

Бранко Црвенковски, с.р 

1 2 3 4 
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239. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се произведуваат во Република Макеоднија, а се увезу-
ваат без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за внатрешни работи и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименувано Коли-
број ознака чина 

1 2 3 4 

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

Бр. 23-469/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 

32.04 Синтетички органски 
материи за бојосуваа, 
хемиски определени или 
неопределени, препа-
рати врз база на синте-
тички органски материи 
за бојосувано наведени 
во забелешката 3 кон 
оваа глава; синтетички 
органски производи што 
се употребуваат како 
средства за флоуорес-
ценција или како луми-
носори, хемиски опреде-
лени или не определени; 

3204.20 - Синтетички органи 
производи, кои се упо-
требуваат како средства 
на флуоресцентна ави-
важа 215 

3814.00 Сложени органски ра-
створувачи и разреду-
вачи на друго место не 
спомнати ниту опфа-
тени: подготвени сред-
ства за симнување на 
премачкува чките сред-
ства или лакови 200 

39.02 Пол имери на пропил ен 
или на други олефини, 
во примарни форми: 

3902.10 - Полипропилен 42.200 кг. 
73.18 Штрфови бурми, тир-

фони, штрафови за 
куќа, заковки, затезни 
клинови, расцепен, под-
лошки (вклучувајќи ел-
стични подлошки) и 
слични производи од же-
лезо и челик: 

7318.1 - Производи со навој 
7318.15 Други штрафови со 

или без свои бурми или 
подлошки (плочи, ли-
мови од ленти од алуми-
ниум, со дебелина над 
0,2 мм) 2.280.000 пар. 

76.06 Плочи, лимови и ленти 
од алуминиум, со дебе-
лина над 0,20 мм 

7606.9 - Други 
7606.91 — од нелегиран алуми-

ниум 200.000пар. 

240. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

84.71 

8471.9 
8471.93 

8471.931 

8471.99 
8471.992 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици, маг-
нетни или оптички ма-
шини за препишување 
на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви по-
датоци, неспомнати или 
неопфатени на друго ме-
сто; 
— Друго: 
— мемориски единици, 
испорачани посебно или 
како дел на систем: 
— екстерни мемории 1 
(екстерни мемории) 
— друго: 
— контролни уреди и 1 
адаптори (контролер) 

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

, Бр. 23-434/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

241. 
Врз основа на член 27, став 7 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која може 
да се увезе без плаќање царина, а која не се произведува 
во Република Македонија неопходно за опслужување 
на авионите и за безбедно обавување на воздушниот 
сообраќај на аеродромите Скопје и Охрид и тоа: 

Л 
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Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

84.27 Виљушкари, други авто-
кари со уреди за дигање 
или манипулација: 

8427.10 - лифтови и скопови, Са-
моодни на електро-мо-
торен погон (електро-
виљушкари тип КЕ-16-
50/600) 

87.05 Моторни возила за спе-
цијални намени (на пр. 
самотоварни возила за 
превлекување на де-
фектни возила, возила 
дигалки, пожарникар-
ски возила, возила со 
вградени бетонски ме-
шалка возила за чи-
стење на патишта, во-
зила за прскање или по-
синување, возила-под-
вижни работилници, 
подвижни радиолошки 
единици), освен оние 
конструирани првен-
ствено за превоз на пат-
ници или на стоки: 

8705.90 -Други: 
8705.909 - други 

(возила за вода ЕП-925 
сирага) 1 

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

Бр. 23-467/1 „ 
27 февруари 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

242. “ 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Собранието на Република Македонија и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наимену вање Количина 

85.31 Електрични апарати за 
звучна или визуелна сиг-
нализација (на пр.: 
звона, сирени, индика-
торски табли, алармни 
апарати за заштита од 
кражба или пожар), 
освен оние од тар. бр. 

85.12 и 85.30: 
8531.10 - Алармни апарати за 

заштита од кражби или 
пожар и слични апарати 
а) метална детекторска 1 
врата 

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

Бр. 23-472/1 
27 февруари 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

243. 
Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 22.02.1995 година, донесе 

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

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 15/91; 27/91 33/91 
13/92 и 32/92), во членот 6, на почетокот на реченицата 
зборовите: „Во случај на отсутност или спреченост и 
запирката“, - се бришат, а зборот „претседателот“ се 
означува на почетокот со голема буква. 

Член 2 
Во членот 7, во став 3, во последниот ред зборот: 

„Владата“, се заменува со зборовите: „“претседателот 
на Владата“. 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Член 9 
Член на Владата има право и должност, во соглас-

ност со овластувањата, насоките и ставовите на Вла-
дата да ја претставува Владата во земјата и странство. 

Министрите можат да потпишуваат меѓународни до-
говори по претходно добиено полномошно од Влада-
та“. 

Член 4 
Во членот 15, во ставот 3, зборовите: „Собранието 

на СР“ се заменуваат со зборовите „Владата на Репу-
блика“. 

Член 5 
Во членот 21, став 1, текстот од почетокот на ставот 

кој гласи: „Заради обезбедување организирано учество 
на заинтересираните органи, организации и поединци 
во претходното разгледување на одделни прашања од 
нејзината надлежност и запирката“ - се брише. 

Член 6 
Членот 21-в се менува и гласи: 
„Член 21-в . 
Стручните совети од член 21-а и 21-б од овој делов-

ник имаат претседател (претседавач) и 10 членови, од 
кои по 2 члена се од редот на членовите на Владата. 

Членовите на Правниот и Економскиот совет, Вла-
дата ги избира од редот на научните и стручните работ-
ници“. 

Член 7 

Членот 23 се менува и гласи: 
„Член 23 
Владата ги има следните комисии: 
1. Комисија за надворешни работи, одбрана и без-

бедност; 
2. Комисија за стопански систем и економски развој; 
3. Комисија за тековна економска политика; 
4. Комисија за политички систем; 
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5. Комисија за општествени дејности (јавни служби); 
и 

6. Комисија за кадровски прашања“. 
Член 8 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Член 24 
Комисијата за надворешни работи, одбрана и без-

бедност разгледува прашања во врска со спроведува-
њето на политиката за извршување на законите, дру-
гите прописи и општи акти на Собранието и на Владата 
од областа на надворешните работи, одбраната и без-
бедноста и и предлага на Владата соодветни мерки што 
обезбедуваат постапување на органите на управата и 
другите организации по прашањата од овие области; ги 
разгледува прашањата во врска со организирањето и 
спроведувањето на подготовките од областа на одбра-
ната на Владата, министерствата, другите органи на 
управата и управните организации“. 

Член 9 
Членот 25 се менува и гласи: 

„Член 25 
Комисијата за стопански систем и економски развој, 

ги разгледува прашањата што се однесуваат на развој-
ната политика и мерките за нејзина реализација; потти-
кнуваното на економскиот напредок и за порамномер-
ниот просторен и регионален развој, научниот и техно-
лошкиот развој; утврдување на материјалните, енер-
гетски и други биланси; уредувањето на системските 
прашања во областа на стопанскиот систем, финанси-
ите, даночната политика, економските односи со стран-
ство, урбанизмот, банкарството, кредитно монетар-
ната, девизната и царинската политика, кредитните од-
носи со странство, пазарот и цените, јавната потрошу-
вачка, техничката култура и слично и и дава мислења и 
предлози на Владата за решавано на прашањата од 
нејзината надлежност“. 

Член 10 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Член 26 
Комисијата за тековна економска политика ги раз-

гледува прашањата во врска со остварувањето на поли-
тиката за извршувањето на законите и другите прописи 
на Собранието и на Владата, ги следи вкупните стопан-
ски движена и предлага мерки на економската поли-
тика преку донесуваното и спроведуваното на макро-
економската политика, Ја следи и материјалната по-
ложба на стопанството, јавната потрошувачка преку 
донесуваното и извршувањето на Буџетот на РМ, про-
грамите за финансирање на одделни дејности и намени 
од интерес на Републиката, јавните служби од матери-
јалното производство, вработеноста и вработувањето, 
станбено-комуналните работи, заштитата и унапреду-

ваното на природата и заштита на животната средина, 
животниот стандард, туризмот, имотно правните од-
носи и и дава мислење и предлози на Владата за реша-
вано на прашањата од нејзина надлежност“. 

Член И 
Во членот 28 зборовите „прашања од областа на“, -

се бришат 
Член 12 

Во членот 29 зборовите „и административни“, тек-
стот „и дава мислење и предлози на Владата за призна-
в а а на старосна и семејна пензија, според одредбите 
на Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње“, како и текстот на крајот од членот кој гласи: 
„предлага доделување на одликувања на работниците и 
функционерите во органите на управата и стручните 
служби“ - се бришат. 

Член 13 
Членот 30 се менува и гласи: 

„Член 30 
Посебни комисии на Владата се: 
1. Комисија за спроведување на Специјалната про-

грама за 25-те претпријатија што работат со загуби. 
2. Комисија за санација на банкарскиот систем 
3. Комисија за станбени прашања 
4. Комисија за иселенички прашања 
5 Комисија за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал; и 
6. Комисија за наменско производство“. 

Член 14 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Член 31 
Комисијата за спроведувано' на Специјалната про-

грама за 25-те претпријатија што работат со загуби ги 
разгледува програмите за преструктуирање на претпри-
јатијата и нивната реализација, предлага критериуми и 
одлучува за користење на средствата утврдени во Зако-
нот, предлага членови во управните одбори на претпри-
јатијата, ги следи остварувањата на мерките и активно-
стите на другите органи и организации и претпријати-
јата за нивно преструктуирање и приватизирање, како 
и други прашања кои произлегуваат од Законот за пре-
структуирање на дел од претпријатијата што во своето 
работење покажуваат загуби“. 

Член 15 
Членот 32 се менува и гласи: 

„Член 32 
Комисијата за санација на банкарскиот систем ги 

разгледува прашањата во врска со финансиската консо-
лидација на банките и штедилниците, приватизацијата 
на банкарскиот сектор, ги разгледува програмите за 
санација на банките во услови кога Републиката уче-
ствува во санацијата со свои средства, расправа за рабо-
тата на Управниот одбор на Агенцијата, како и други 
прашања кои произлегуваат од Законот за банките и 
штедилниците“. 

Член 16 
Во членот 34, во третиот ред, зборовите: „работ-

ните луѓе“ се заменуваат со зборовите: „граѓаните на 
РМ“. 

Член 17 
Во членот 35 зборовите: „Републичкиот фонд за 

развој“ и: „Агенцијата за преструктуирање и развој“ -
се заменуваат со зборовите: „Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал“. 

Член 18 
По членот 35, се додава нов член 35-а, кој гласи: 
„Член 35-а 
Комисијата за наменско производство ги следи со-

стојбите и развојот на производството за вооружување 
и воена опрема во мир; развојот и оспособувањето на 
основните и дополнителните капацитети наменети за 
производство за вооружување и воена опрема, како и 
на производството, санитетски материјални други про-
изводи, опрема и услуги за потребите на одбраната“ 

Член 19 
Во членот 38, по ставот 2, се додава нов став 3, КОЈ 

гласи 
„Во работата на работното тело учествуваат без 

право на глас и советниците на Владата на Република 
Македонија. 

Досегашниот став 3, станува став 4". 
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Член 20 
Во членот 44, точката 9 се менува и гласи: 
„9. Комисија за решавање на управни работи во втор 

степен од областа на девизните и надворешно тргов-
ските прекршоци“. 

Член 21 
Во членот 50, алинеја 1, зборот: „општествени“ се 

заменува со зборот: „државни“; во алинеја 2 зборовите: 
„правосудство и управа“ се заменуваат со зборот „прав-
да“, во алинеја 3 зборовите: „народната“ се бришат, а 
зборовите, „општествената самозаштита“, се замену-
ваат со зборот „безбедност“ и во алинеја 4, зборовите: 
„односи со странство“, се заменуваат со зборовите: 
„надворешни работи“. 

Член 22 
Во членот 65, по ставот 1 се додава нов став, 2, кој 

гласи: 
„Во случаите кога министерот е отсутен или спре-

чен да учествува во работата на Владата, по претходна 
најава кај претседателот на Владата, на седницата на 
Владата присуствува заменикот. 

Ставот 3 и ставот 5 од овој член - се бришат“. 
Член 23 

Во членот 76, во ставот 6, зборовите: „остварува-
њето на политиката на Собранието и“, - се бришат. 

Член 24 
Во членот 81, став 2, зборовите: „и административ-

ни“ - се бришат. 
Член 25 

Ставот 1 на член 83 се брише. 
Во ставот 2, на овој член, зборот: „појаснување“, се 

заменува со зборот: „одговор“. 
Член 26 

Членот 83-а се брише. 
Член 27 

Во членот 85, став 1, зборовите: „извештаи, анализи 
и“, - се бришат. 

Член 28 
Членот 94, се менува и гласи: 
„Член 94 
Владата по барање на Претседателот на Републи-

ката зазема став, односно дава мислење за определено 
прашање од надлежност на Претседателот на Републи-
ката“. 

Член 29 
Името на точка 12, по член 112, се менува и гласи: 
„12. СОРАБОТКА НА ВЛАДАТА СО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА, УСТАНОВИТЕ, ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ И 
ДРУГИТЕ АСОЦИЈАЦИИ, ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ“. 

Член 30 
Во членот 113, став 1, по зборот: „установите“, се 

додаваат зборовите „јавните служби“, а зборовите“ 
„Стопанска комора и Задружниот сојуз“, - се бришат. 

Член 31 
Членот 114, се менува и гласи: 
„Член 114 
Во рамките на своите права и должности Владата 

може да соработува со политичките партии и здруже-
нија на граѓаните и со синдикатите“. 

Член 32 
Членот „115 се брише“ 

Член 33 
Во членот 118,?по првиот став,,се додава нов став 2, 

кој гласи: „Известувањето на јавноста за работата на 
Владата, посебно за одделни заклучоци, донесени на 
седница на Владата, се одвива преку портпаролот на 
Владата, а во одделни случаи преку ресорниот м)ши-
стер или претседателот на Владата. 

Досегашните ставови 2 и 3, стануваат став 3 и 4". 
Член 34 

Во членот 119, во првиот став по зборот: „работа“ 
се додава сврзникот „и“, а последната алинеја се бри-
ше. 

Член 35 
Во членовите 118, 120 и 121, зборот „Министерство-

то“ се заменува со зборот „Секретаријатот“. 
Член 36 

Се овластува Комисијата за политички систем, врз 
основа на овие измени и дополнувања да подготви и да 
го објави во „Службен весник на Република Македони-
ја“ пречистениот текст на Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија. 

Член 37 
Овој деловник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 23-541/1 
22 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје. Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

244. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Г. Косо-
врасти, со вкупна површина од 752 ха, 13 ари, 94 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Зам. директор, 
Витомир Николоски, с.р. 

245. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишувано на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Папоец, 
со вкупна површина од 854 ха, 21 ари, 82 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски ,операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина ' 

Зам. директор, 
Витомир Николоски, с р 
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246. 
Врз основа на член 80 став 4 Од Законот за премер, 

катастар и запишувана на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Малкоец, 
со вкупна површина од 1112 ха, 82 ари, 48 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Зам. директор, 
Витомир Николоски, с.р. 

247. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишуваа на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Кнежино, 
со вкупна површина од 551 ха, 49 ари, 81 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01 03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. Зам. директор, 

Витомир Николоски, с.р. 
248. Н 

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Булун-
тули, со вкупна површина од 658 ха, 69 ари, 65 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Зам. директор, 
Витомир Николоски, с.р. 

249. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Башибос, 
со вкупна површина од 321 ха, 34 ари, 24 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Зам. директор, 
Витомир Николоски, с.р. 

250. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 го-
дина), донесувам 

РЕШЕНИЕ 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Бајрам-
бос, со вкупна површина од 2232 ха, 65 ари, 81 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менеа од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става 1вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. Зам. директор, 

254 „ Витомир Николоски, с.р. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 15 февруари 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на изме-

ните и дополнувањата на Деталниот урбанистички план 
на 1У-та урбана единица Охрид, донесена од Собрани-
ето на Општина Охрид на 17 февруари 1994 година. 

2. СЕ СТАВА вон сила решението со кое се ЗАПИ-
РААТ од извршување поединечните акти и дејствија 
донесени односно преземени врз основа на одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, донесена на 7 
декември 1994 година. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива на група граѓани од Охрид застапу-
ваш! од адвокатот Предраг Симовски од Скопје, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Зако-
нот за системот на просторното и урбанистичкото пла-
нирање. 

5. На седницата Судот утврди дека на 8 ноември 1993 
година било донесено решение за ставање на јавен увид 
на нацрт-измените и дополнувањата на Деталниот ур-
банистички план на 1У-та урбана единица во Охрид. 
Според решението, нацрт-планот требало да биде иста-
кнат во просториите на Месната заедница „Боска“ од 8 
до 22 ноември 1993 година, а по протек на тој рок 
работните луѓе и граѓаните своите предлози и забе-
лешки можеле да ги доставуваат во писмена форма во 
рок од 15 дена до органот надлежен за работите на 
урбанизмот. 

Судот, исто така, утврди дека на 23 ноември 1993 
година е одржана јавна расправа по нацрт измените и 
дополнувањата на Деталниот урбанистички план во 
Охрид. 

На јавната расправа, е донесен заклучок: дека „пла-
нот за 1У-тата урбана единица е прифатлив, со исклу-
чок на просторот „Флека“ во близина на „Младинскиот 
центар“ на кој простор треба да се прави зелен појас и 
рекреационен центар за целата Месна заедница „Бо-
ска“ а не да се градат згради“. ^ 

Судот, утврди дека по забелешките од јавната ра-
справа по нацрт-планот на подрачјето на Месната заед-
ница „Боска“ во непосредна близина на Младинскиот 
центар дека не требало да се градат станбени објекти а 
надлежниот орган на управата за работите од урбаниз-
мот одговорил дека изградбата на станбени објекти е 
предвидена со Основниот урбанистички план за Охрид. 

Од Основниот урбанистички план за Охрид Судот 
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утврди дека предметниот простор е предвиден за колек-
тивни станови. Понатаму, Судот утврди дека на 10 фе-
вруари 1994 година Министерството за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и екологија-подрачна единица 
Охрид се обратиле до Републичкиот завод за заштита 
на природните реткости во Скопје, овој орган да даде 
свое мислење за предложените измени и дополнувања 
на Деталниот урбанистички план за 1У-тата урбана еди-
ница. 

На 16 февруари 1994 година (еден ден пред одржува-
њето на седницата на која е донесена оспорената од-
лука), Републичкиот завод за заштита на природните 
реткости преку факс го доставил своето мислење до 
Министерството за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и екологија - подрачна единица Охрид. Во мисле-
њето, покрај другото, се дадени одредени забелешки во 
смисла на тоа што катноста на објектите за колективно 
станување да се ограничат на П+5, а оние објекти кои 
гравитираат спрема Охридското Езеро односно, кои се 
поставени во должина на улицата „Васил Стефковски“ 
да се ограничат на П+3. Во мислењето исто така се 
наведува дека целиот простор треба да се оплемени со 
повеќе зелени површини и површини за спорт и рекре-
ација и врз таа основа да се прифати првобитното реше-
ние на дел од просторот каде, наместо објектите за 
колективно становање, означени во проектот П+М-И 
(7 објекти) и П+4+Пк (4 објекти) лоцирани покрај 
колекторската улица „Васил Стефковски“, е предвиден 
спортско рекреативен центар. 

На седницата на Собранието од 17 февруари 1994 
година на која е расправано за Деталниот урбанистички 
план за 1У-тата урбана единица е донесена Одлука за 
усвојување на измените и дополнувањата на Деталниот 
урбанистички план за 1У-тата урбана единица во 
Охрид. При тоа на самата седница, а согласно мисле-
њето на Републичкиот завод за заштита на природните 
реткости изменета' е катноста на објектите П+М+4 
како што било предвидено со нацрт-планот, и е донесен 
заклучокот со кој се предвидува П4-3. Меѓутоа, овој 
заклучок не е содржан во оспорената одлука, туку само 
во графичкиот приказ и на спорниот простор е предви-
дено комплекс згради П+3. 

Во оспорената одлука е предвидено дека со неа се 
усвојуваат измените и дополнуванлта на Деталниот ур-
банистички план за 1У-тата урбана единица. 

Составен дел на измените на текстуалниот дел е 
графичкиот приказ бр. 325/94, одговорот по пригово-
рите на граѓаните и содржани се одредби за примена на 
планот. 

Во член 3 од Одлуката е предвидено дека се задол-
жува изработувачот на планот Институтот за урбани-
зам и архитектура „План“ во Охрид во рок од 20 дена до 
денот на усвојувањето на измените и дополнувањата на 
Деталниот урбанистички план за 1У-тата урбана еди-
ница, да изготви пречистен текст, а истиот да биде 
даден на чување на стручната служба на собраниски 
работи при Собранието на Општина Охрид. 

Судот утврди дека Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија дало согласност 
на предлог-планот за измени и дополнувања на Детал-
ниот урбанистички план за 1У-тата урбана единица во 
Охрид на 16 март 1994 година, по донесувањето на Од-
луката за усвојување на Деталниот урбанистички план 
за 1У-тата урбана единица. 

Судот, исто така, утврди дека во постапката пред 
донесувањето на Деталниот урбанистички план за IV-
тата урбана единица не е вклучен Заводот за заштита 
на спомениците на културата и Народниот музеј во 
Охрид. 

б. Според член 19-а од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-

ник на СРМ“ бр. 38/85 и 38/90), урбанистичкиот план 
содржи особено: резиме за оценетите потреби и можно-
сти на просторниот развој; намена и функционална ор-
ганизација на подрачјето опфатено со планот, со гра-
ници на опфатот на планот; сообраќајно решение; ко-
мунална и друга инфраструктура; биланси и услови за 
изградба на станбени, стопански, општествени и спорт-
ско-рекреативни објекти и зелени површини; мерки за 
заштита на човековата околина, природното и гради-
телското наследство; мерки за одбрана и заштита и 
спасување од воени разрушувања; одредби за спроведу-
вање на планот и графички прилози. 

Според член 26 од Законот, во текот на изработката 
на програмата и урбанистичкиот план се обезбедува 
задолжителна соработка со заинтересирани органи, а 
особено со органите и организациите надлежни за ра-
ботите на развојна и економска политика, народна од-
брана, внатрешни работи, комунално стопанство, водо-
стопанство, сообраќај, здравство, образование, кул-
тура, физичка култура, заштита на природата и на спо-
мениците на културата и на човековата околина. 

Според член 31 од Законот, просторниот и урбани-
стичкиот план се изработуваат во две фази - нацрт на 
план и предлог на план. Нацртот на просторниот и 
урбанистичкиот план задолжително се става на јавна 
расправа. Јавната расправа ја спроведува органот над-
лежен за работите на урбанизмот, со излаган,е на пла-
новите најмалку 15 дена во соодветна просторија на 
месната заедница, а зебелешките на граѓаните и дру-
гите заинтересирани субјекти се доставуваат до над-
лежниот орган во писмена форма, во рок од 15 дена од 
завршувањето на јавната расправа. 

Согласно член 32 од Законот, урбанистичкиот план 
пред донесувањето задолжително се доставува до репу-
бличкиот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот на согласност заради оцена на нивната ме-
ѓусебна усогласеност, како и усогласеност со простор-
ните планови и со одредбите на овој закон. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
просторниот и урбанистичкиот план се изработува во 
две фази: нацрт на план и предлог на план; дека по 
нацрт на планот се води јавна расправа на која граѓа-
ните ги доставуваат своите зебелешки до органот над-
лежен за работите на урбанизмот; дека графичкиот и 
текстуалниот дел на планот треба да претставуваат 
една целина и тие треба да се идентични; дека тоа што е 
предвидено во текстуланиот дел треба да е изразено во 
графичкиот приказ на планот; дека пред донесувањето 
на планот е потребно задолжителна соработка со одре-
дени органи и организации и дека е потребна претходна 
согласност од органот на управата надлежен за рабо-
тите на урбанизмот. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај мисле-
њето на Републичкиот завод за заштита на природните 
реткости било презентирано на денот на одржувањето 
на седницата на Собранието на која е донесена оспоре-
ната одлука и еден дел од него е прифатен со спомена-
тиот заклучок, а при тоа заклучокот не е вграден во 
одлуката, ниту е објавен во „Службен гласник“ во кој е 
објавена оспорената одлука; што пред донесувањето на 
планот не е вклучен Заводот за заштита на спомени-
ците на културата во Охрид; што согласноста од Мини-
стерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија е дадена по донесувањето на оспорената од-
лука, Судот оцени дека оспорената одлука не е доне-
сена во постапка предвидена со закон. 

7. Со оглед на тоа што Судот ја укина оспорената 
одлука, престанува времената мерка, поради што од-
лучи како во точката 2 од оваа одлука. 

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

У бр. 74/94 н а Уставниот суд на 
15 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 716/93 од 17.Х1 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „СИМБЕКС" од Скопје, ул „Петар Драга-
нов“ бр. 23 

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски од Скопје, ул. 
,Димо Хаџидимов" бр 41-а, телефон 203-937 

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 Македонија44, 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 28 IIIЛ995 година, во 11,00 часот, соба брОЈ 
6 0 при ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (326) 
Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 

Ст бр 731/94 од 28 XII 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Сопствено претпријатие за странски вложувања „ФИЛИ-
ГРАН ПРИЗРЕН" од Скопје, ул Градски трговски центар бр 4 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судиЈа при ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од СКОПЈе, бул 
„Јане Сандански“ бр 109-ГН/34, телефон 418-628 

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 31 ГИ 1995 година, во 9,10 часот, соба брОЈ 
154 при ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (330) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст бр 802/93 од 30 Ш 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ГОРФИ" од Скопје 

За стечаен судија е одреден Александар Јањиќ, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од СкопЈе, ул 

„Јане Сандански“ бр 109/3-34, телефон 418-628 
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 
првава во дна примеров со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања сеза кажува на 15 111 1995 година, во 8,30 часот, соба броЈ 
1 5 4 и р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (331) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

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

мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) ОП „БИСЕР“ - Скопје, обја-
в у в а ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. ОП „БИСЕР“ - СКОПЈЕ ги повикува поранеш-

ните сопственици и нивните правни следбеници, држав-
јани на РМ, доколку имаат побарувања да ги пријават 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас 

2. Пријавувањето на побаруваната се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал 

3 Своите побарувања барателите да ги достават до 
ОП „БИСЕР“ - СКОПЈС ул „Прашка“ бб Скопје и еден 
примерок до Агенцијата за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

ОП „БИСЕР“ - СКОПЈЕ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатието со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ. бр. 38/93, ПОС „АГРОМИН" 
л.о.с. Волково - Скопје, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас, 

2. Седиштето на ПОС „Агромин" П.О.с. Волково е 
во село Волково на ул. „100" ББ. 

3. Пријавите се доставуваат до ПОС „Агромин" 
П.О. с. Волково и до Агенцијата за трансформација на 
претпријатието со општествен капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), претпријатието за сообраќај и 
туризам „Инекс рент а кар“ ДОО експорт-импор, 
Скопје, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ, ДРЖАВЈАНИ НА РМ, ДОКОЛКУ ИМААТ 
ПОБАРУВАЊА, ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСТИТЕ ДО 

„ИНЕКС РЕНТ А КАР“, СКОПЈЕ 

Седиштето на „ИНЕКС РЕНТ А КАР“ Скопје, е на 
ул. „Народен фронт“ бр. 5/5, Скопје. Своите побару-
вања барателите треба да ги достават до „ИНЕКС 
РЕНТ А КАР“, Скопје, и до Агенцијата за трансфор-
мација на општествениот капитал на РМ на посебен 
образец објавен во Службен весник на РМ бр. 3/94 во 
рок од 60 дена од денот на објавувана на огласот. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со Општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) и на основа на Одлуката за 
превземана на дејствија за спроведување на законот за 
трансформација во Д.О.О. „Тиквеш-Експрес" Кава-
дарци, Управниот одбор на друштвото „ТИКВЕШ-Ек-
спрес" Кавадарци објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД 

Д.О.О. „ТИКВЕШ-ЕКСПРЕС" од КАВАДАРЦИ 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивни наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Д.О.О. 
„Тиквеш-Експрсс" Кавадарци согласно чл 33 и 34 од 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

2. Побарувањата да се достават на образец пропи-
шан од агенцијата согласно чл. 35 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал, 
односно согласно Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот за барање на заштита на правата на 
поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници во постапката за трансформација на претпријати-
ето со општествен капитал (сл. весник на РМ бр. 3/94) и 
да се достават до Д.О.О. „Тиквсш-Експрес" од Кава-
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дарци и до Агенцијата за трансформација на претприја-
тието со општествен капитал. 

3. Седиштето на Д.О.О. „Тиквеш-Експрес" Кава-
дарци е на ул. Едвард Кардељ бб. во Кавадарци. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ОП 
„СКОПЈЕКОМЕРЦ" - СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

дека Комисијата на Владата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година, 
донесе Одлука за трансформација на Претпријатието 
во согласност со 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. „Мито Хаџи Васи-
лев“ бр. 48, во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Претприја-
тие со општествен капитал „МЕТАЛПРОИЗВОД" -
Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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. нас. Бел камен бр. 
3/2 - Кавадарци. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија во периодот јануари-февруари 1995 
година во однос на просечните цени на мало во 1994 
година изнесува 15,5%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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