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сува 2.600 динари. Овој број чини 120 
денара. Жиро сметка 40100-603-12498 

182. 
Врз основа на член 1 став 1 од Законот за мерките 

кои можат да се преземат заради спречување и отстра-
нување на нарушувањето на тековите на општествена-
та репродукција на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 55/91) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/ 
90), Владата на Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ПОБАРУВА-
ЊАТА И ОБВРСКИТЕ И ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕ-

НА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
КАПИТАЛ 

Член 1 
Во Уредбата за составување и доставување на 

Извештај за состојбата на побарувањата и обврските и 
Извештај за примена на Законот за општествениот 
капитал („Службен весник на Република Македонија“, 
број 45/91, 47/91, 51/91 и 57/91), образецот Л З О К " и 
Упатството за пополнување на образецот за следење на 
примената на Законот за општествениот капитал се 
заменува со нов образец „ШОК“ и Упатство кои се 
составен дел на оваа уредба. 

Член 2 
Образецот од член 1 на оваа уредба ќе се примену-

ва и за искажувањето на трансформацијата на опште-
ствениот капитал со состојба 31.ХII.1991 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува воспита со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
Број 23-417/1 

27 февруари 1992 година Претседател на Владата, 
С к о п ј е д-р Никола Кљусев, с р. 

Износи во најми ат 
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183. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМи бр 20/ 
90) и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 
38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

формираат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа 
-Брашно тип „50044 . . 20,00 дин ./кг, 
- Брашно тип „850" 14,10 дин Ат, 
Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат како 
највисоки продажни цени на производителите франко 
на товарење во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот вклучувајќи ги 
трошоците за пакување и Амбалажа. 

2 Претпријатијата и другите правни лица и лицата 
што вршат дејност оо самостоен личен труд, кои вршат 
промет на брашно, можат цените на брашното да ги 
формираат така што највисоките малопродажни цени 
да изнесуваат и тоа. 
- Брашно тип „500" . . 30,00 дик 7кг, 
-Брашно тип „850" 23,00 дин ./кг. 
3 П р е т р ч а н а т а и другите правни лица и лицата што 
вршат дејност со самостоен личен труд, кои произведу-
ваат леб, можат цените на лебот да ги формираат така 
што малопродажната цена на лебот од тип „500" од 800 
гр да изнесува 35,00 дин. 

4 Цените определени во точките 1, 2 и 3 во оваа 
Одлука ќе се усогласуваат до 60% од званнчната стапка 
на месечната инфлација најкасно до 15 во тековниот 
месец за минатиот месец. 

5 Дирекцијата за републичките стоковни резерви 
ќе исплатува цена на купените количини на брашното 
до колку тие бидат купени по повисоки цени од опреде-
лените во точка 1 и 2 на оваа Одлука, под у^ов да се 
засмета на фактурната вредност по 3,00 дииЈкгр пре-
возни трошоци, 7% манипулативнн трошоци и 25% 
трошоци во прометот (од кои 8% на големо и 17% на 
мало). 

6 Со парична казна од 1500 ООО динари до 
2 250 ООО дин ќе се казни за стопански престап прет-
пријатие или друго правно лице ако цените на своите 
производи ги формира спротивно од одредбата на член 
1 од оваа Одлука. 

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието и другото 
правно лице со парична казна од 75 ООО од 125 ООО 
динари 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист. 

7 Со парична казна од 1500.000 до 2.250 000 
динари ќе се казни за стопански престап претпријатие и 
друго правно лице кое врши промет на брашно и леб 
ако цената на брашното и лебот ја формира спротивно 
на одредбата од член 2 на оваа Одлука. 

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорно лице во претпријатието или друго 
правно лице со парична казна од 75 ООО др 125 ООО 
динари 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист А 

8 Со парична казна во износЈод 100 ООО до 125 ООО 
динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан КОЈ 
врши промет на брашно и леб ако цената на брашното 
и лебот Ја формира спротивно на одредбата од точка 2 
на оваа Одлука 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист 

9 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 

Број 23-738/1 
28 февруари 1992 година 

С к о п ј е 
1 Претпријатијата и другите правни лица и лицата 

што вршат дејност со самостоен личен труд, кои прои-
зведуваат брашно, можат цените на брашното да ги 

Претседател на Владата„ 
д-р Никола Кљусев с.р. 
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184. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 20/ 
90), и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 
38/90), Владата на Република Македонија Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ШЕЌЕРОТ 

1 Претпријатијата и другите правни лица што 
произведуваат шеќер можат цените за шеќер да ги 
формираат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат и тоа' 

дин/кгр 
1) шеќер во кристал пакувано од 50 кгр до . 69,70 
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин, 

од 1 и 2 кгр до 72,80 

Цените на шеќерот од точка 1 на оваа Одлука 
важат како највисоки продажни цени на производите-
лите, франко натоварено во вагон, камион на најбли-
ската натоварна станица на производителот или фран-
ко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и трошоците 
за пакување и амбалажа 

2 Претпријатијата и другите правни лица што 
вршат промет на шеќер како и работните луѓе што 
вршат дејност со самостоен личен труд (во натамош-
ниот текст иматели на дуќани) можат цените за шеќер 
да ги формираат така што највисоките малопродажни 
цени да изнесуваат и тоа. 

дин/кгр 
1) шеќер во кристал, пакувано од 50 кгр до . 97,70 
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин 

од 1 и 2 кгр до 100,00 

3 Цените од точка 1 и 2 на оваа одлука ќе се 
усогласуваат до 60% од званичната стапка на месечната 
инфлација најдоцна до 15 во тековниот месец за мина-
тиот месец 

4 На претпријатијата и другите правни лица и 
имателите на дуќани што вршат промет на шеќер, а 
набавката Ја извршиле од пазарите на домашниот пазар 
и од пазарите надвор од Републиката по повисоки цени 
определени во точката 1 од оваа одлука, ќе им се 
исплатува компензација само за разликата над утврде-
ната цена 

Компензацијата ќе се исплатува преку Дирекција-
та за стоковни резерви 

Бистата и начинот на исплата на компензацијата 
ќе се определи со посебна одлука 

5 Со парична казна од 1 500 ООО динари до 
2 250 ООО динари ќе се казни за стопански престап 
претпријатие или друго правно лице ако цените на 
своите производи ги формира спротивно од одредбата 
на^точка 1 од оваа одлука 

^ За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието и другото 
правно лице со парична казна од 75 ООО до 125 ООО 
динари 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист 

6 Со парична казна од 1500 000 до ^2 250 ООО 
динари ќе се казни за стопански престап претпријатие и 
друго правно лтЈе кое врши промет на шеќер ако 
цената на шеќерот Ја формира спротивно од определба-
та од точка 2 на оваа одлука 

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорно лице во претпријатието или друго 
правно лице со парична казна од 75 ООО до 125 ООО 
динари 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист 

7 Со парична казна во износ од 100 ООО до 125 ООО 
динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан КОЈ 
врши промет на шеќер ако цената на шеќерот ја 
формира спротивно на одредбата од точка 2 на оваа 
одлука 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист 

8 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“1. 

Број 23-740/1 „ 
28 февруари 1992 година Претседател на Владата 

Скопје Д“Р Иикола Кљусев, с.р. 

185. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 20/ 
90) и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 
38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1 Претпријатијата и другите правни лица што 
произведуваат масло за јадење можат цените за масло-
то за јадење да ги формираат така што највисоките 
продажни цени да изнесуваат и тоа 

а) Рафннирано масло за Јадење од сончоглед 

- во пластична амбалажа од 1/1 литар до 
120,00 дин/лит 

- во стаклено шише (повратно) 1/1 лит до 

116,00 дин/лит 

- во пластична туба 20/1 литар до . 136,00 дин/лит 

- во рефузна состојба до . . . 116,00 дин/лит 
б) Цената на рафинираното масло за јадење од соја 

се формира за 5,00 динари/литар пониско од цените за 
рафинираното масло за јадење од сончоглед од точка 1 
на оваа потточка 

Цените на маслото за јадење од став 1 на оваа 
Одлука важат како највисоки продажни цени на прои-
зводителите, франко натоварен во вагон, камион на 
најблиската натоварна станица на производителот како 
франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и тро-
шоците за пакување и амбалажата 

2 Претпријатијата и другите правни лица како и 
работните луѓе што вршат дејност со самостоен личен 
труд, кои вршат промет на масло за Јадење можат 
цените на маслото за Јадење да ги формираат така што 
највисоките малопродажни цени да изнесувааг и тоа 

а) Рафинирано масло за Јадење од сончоглед 

- во пластична амбалажа од 1/1 литар до 
165,00 дин/лит 

- во стаклена амбалажа повратно 1/1 лит до 

160,00 дин/лит 

- во пластична туба 20/1 литар до 186,00 дин/лит 

- во рефузна состојба ................ . . . 160,00 дин/лит 
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б) Цените на рафинираното масло за јадење од соја 
се формира за 5,00 дин/литар пониско од цените за 
рафинирано масло за јадење од сончоглед од потточка 
1 на оваа Одлука 

3 Цените од точка 1 и 2 на оваа Одлука ќе се 
усогласуваат до 60% од званичната стапка на месечната 
инфлација најкасно до 15 во тековниот месец за мина-
тиот месец 

4 На претпријатијата и другите правни лица и 
имателите на дуќани кои вршат промет на рафинирано 
масло за јадење, а набавката ја извршиле на домашниот 
или на пазарите надвор од Републиката по високи цени 
утврдени во точката 1 од оваа Одлука, ќе им се 
исплатува компензација само за разликата над утврде-
ната цена. 

Компензацијата- ќе се исплатува преку Републич-
ката дирекција за стоковни резервни 

Висината и начинот на исплатата на компензација-
та ќе се определи со посебна одлука. 

5. Со парична казна од 1500 000 до 2 250.000 
динари ќе се казни за стопански престап претпријатие и 
друго правно лица кое врши промет на масло за јадење 
ако цената на маслото за јадење ја формира спротивно 
на одредбата од точка 2 на оваа Одлука 

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието или друго 
правно лице со парична казна од 75 ООО до 125 ООО 
динари. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист 

6 Со парична казна во износ од 100 ООО до 500 ООО 
динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќанот 
КОЈ врши промет на масло за јадење ако цената на 
маслото за јадење ја формира спротивно на одредбата 
од точка 2 на оваа Одлука , 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука 
престанува да важи точката 1 по однос на маслото за 
јадење од Одлуката за начинот на формирање на 
цените на одделни производи и услуги во прометот на 
големо односно на мало („Службен весник на Републи-
ка МакедрииЈа" бр 51/91) 

8 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 

Бр 23-739/1 
28 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д-Р Никола Кљусев, с. р. 

Член 2 

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

Бр 23-407/1 „ 
27 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

187 . 

Врз основа на член 1 од Законот за мерките кои 
може да се преземаат заради спречување и отстранува-
ње на нарушувањето во стопанството на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 36/90) и 
член 45, став 1 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), 
Владата на Република Македонија, донесе 

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

П Е Н И О Д Р Е К О Л Т А Т А В О 1991 Г О Д И Н А 

Член 1 

За откупените земјоделски производи во 1991 го-
дина и тоа“ пченица, пченка, сончоглед, маслодавна 
репка, шеќерна репка, ориз, тутун и грозје се исплатува 
разлика во цената од 50% од висината на откупните 
цени на овие производи 

Член 2 

Разликата на цената од член 1 на оваа одлука треба 
да се исплати на директните производители и тоа за 

пченица 
пченка 
сончоглед 
маслодавна репка 
шеќерна репка 
ориз 
тутун 
грозје 

- 2 динари по 1 килограм 
- 1,5 динари по 1 кг 
- 5 динари ко 1 кг 
- 3 динари по 1 кг 
- 0,5 динари по 1 кг 
- 7,5 динари по 1 кг 
- 35 динари по 1 кгр. 
- 3,5 динари по 1 кг 

Член 3 

186. 
Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ З А 

РАБОТА Н А ВЛАДАТА Н А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Републичката дирекција за стоковни резерви обе-
збедува средства за разликата во цената на земјодел-
ските производи за количините што ги откупил а и тоа 
за пченица, пченка и ориз , 

Начинот на исплатата за останатите земјоделски 
производи од член 1 на оваа одлука ќе ги утврди 
Министерството за стопанство во доработка со Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство 

Члег 4 

Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр 
15/91), во член 44 се додава нова точка 8 која 
гласи. 

„Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на девизните, надвореш-
но-трговските и царинските прекршоци“. 

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

Бр 23-698/1 
с февруари 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата, 
Д-Р НИКОЛА Кљусев, с р 
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188. 
Врз основа на член 134 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на РМ“ бр. 8/92) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија, бр. 38/91), Влада-
та на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ОДБРАНА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ-
ТЕ, ОПРЕМАТА, ИНВЕНТАРОТ И ДРУГИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ДОСЕГА ГИ КОРИСТЕШЕ 
ДРЖАВАТА СФРЈ - ССНО НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА КОИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 134 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА СЕ ДРЖАВНА СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЗА СТАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

Член 1 
Се овластува Министерството за одбрана да го 

изврши преземањето на недвижностите, опремата, ин-
вентарот и другите средства што досега ги користеше 
државата СФРЈ - ССНО на територијата на Република-
та кои согласно член 134 од Законот за одбрана де 
државна сопственост на Република Македонија. 

Член 2 
Преземените недвижности, опремата, инвентарот 

н другите средства од член 1 на оваа одлука времево се 
ставаат на користење на Министерството за одбрана. 

За дефинитивна употреба на недвижностите, опре-
мата, инвентарот и друигге средства ќе одлучува Вла-
дата на Република Македонија по предлог на Мини-
стерството за народна одбрана 

Член 3 
Преземањето на недвижностите, опремата, инвен-

тарот и другите средства од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши врз основа на претходно извршен попис од 
страна на пописни комисии 

Комисиите од став 1 на ОВОЈ член за попис на 
недвижностите се составени од претставници на Мини-
стерството за одбрана и Републичката геодетска упра-
ва, а за опремата, инвентарот и другите средства од 
претставници на Министерството за одбрана. 

Комисиите за попис на недвижностите посебно да 
го искажат извршениот попис на испразнетите станови 
од станбениот фонд на ЈНА, користени од активни 
воени лица, воени службеници и граѓански лица на 
служба во ЈНА 

За користење на становите од став 3 на ОВОЈ член 
Министерството за одбрана, по потреба, издава време-
ни решенија со право на користење најмногу до 6 
месеци 

Член 4 
За најдената состојба комисиите од член 3 став 1 на 

оваа одлука составуваат записник 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 

Број 23-600/1 
28 февруари 1992 година 

Скопје Претседател на Владата^ 
д-р Никола Кљусев, с р 

189. 
Врз основа на член 133 став 2 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија 
бр. 8/92), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И НА ДРУ-
ГИ ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЦАТА ВО 
РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ЗА ВРЕМЕ НА СЛУЖБА ВО 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА 

Член 
Во Одлуката за начинот на исплатување на лич-

ниот доход и на други парични надоместоци на лицата 
во резервен состав за време на служба во територијална 
одбрана („Службен весник на СРМ44 бр. 19/87), во член 
13 се бришат зборовите: „согласно со Одлуката за 
определување на висината на паричниот надоместок на 
регрутите и лицата во резервен состав што, не се во 
работен однос за време на воена обврска44 и се замену-
ваат со зборовите: „во висина на просечниот месечен 
чист личен доход по работник во стопанството на 
Република Македонија објавеа за последниот месец од 
Републичкиот завод за статистика44. 

Член 2 
По член 13 ое додава нов член 13-а кој гласи: 
ЈНа лице во резервен состав од член 1 на оваа 

одлука кое не е во работен однос, ниту самостојно врши 
дејност со личен труд со“ средствата на трудот во 
сопственост на граѓани, односно не врши друга профе-
сионална дејност, како и на лице во резервен состав кое 
не остварува право на пензија или на паричен надомест 
поради привремена невработеност, за време на служба-
та во резервен состав на вооружените сили му припаѓа 
надомест спрема чинот, односно класата што ја има, а 
во височина на платата и додатокот на активен помлад 
офицер, офицер, односно воен службеник на ист чин 
односно класа. АЈСО на тоа лице надоместок од член 1 на 
оваа одлука му е поголем од платата спрема чинот, 
односно класата, му припаѓа разлика помеѓу височи-
ната на платата и височината на надоместок од член 1 
на“оваа одлука44. 

и нов член 13-б кој гласи' 
„Износот на дневниот надоместок се утврдува така 

што месечните износи од член 1 и член 2 став 1 на оваа 
одлука ќе се поделат со бројот 20". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија. 

Број 23-516/1 Претседател на Владата, 
27 февруари 1992 година д:р Никола Кљусев, с р 

Скопје 

190. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр 15/89,26/80,18/82,13/86, 
28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11II1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Патниот правец Росоман - Кавадарци - Мутов 

Гроб - број 108, се утврдува како регионален пат на 
територијата на Република Македонија 
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2 Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“ 

Број 23-103/1 „ 
11 февруари 1992 година Претседател на Владата^ 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

191. 
Врз основа на член 15 од Законот за системот на 

општественото планирање и за Општествениот план на 
Република Македонка, Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13 П 1992 годша, донесе 

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ЗА 1992 ГОДИНА 

ОПШТИ УСЛОВИ, МОЖНОСТИ и 
ОГРАНИЧУВАЊА 

1 Економската политика на Република Македони-
ја во 1992 година ќе се остварува во радикално изменето 
државно, политичко, социјално и економско окружува-
ње Длабоката државна и политичка криза која доведе 
до војна меѓу одделни републики на досегашната Југо-
славија придонесе во економската сфера општите усло-
ви на стопанисување драстично да се влошат 

Економските активности продолжија забрзано да 
опаѓаат како последица на распаѓањето на стопанскиот 
систем, прекинувањето на функционирањето на еко-
номските механизми и парцелизиршБето на економ-
скиот простор 

Меѓународните економски односи ги карактеризи-
ра ерозијата на деловниот углед на нашите претприја-
тија и банки во светот. Прекинот на прилив на странски 
капитал исто така влијаеше во оваа година да се 
пренесат тешки економски проблеми и социјални тен-
зии При крајот на годината беа преземени економски 
санкции и финансиски блокади Последиците од нив се 
чувствуваат и после нивното повлекување Постои 
резервираност на странските партнери во поглед на 
новите аранжмани и во одделни случаи откажувања на 
воспоставената соработка Заради големиот економски 
ризик за пласман на капитал не постои интерес ни 
спремност да се стави на располагање странски капи-
тал 

Стагнацнјата и опаѓањето на производството и 
услугите, присутно во последната деценија, кулминира-
ше во 1991 година Економските движења во претхо-
дната година имаат класични рецесивни обележја 
Општествениот производ е намален за околу 15%, 
додека падот во индустријата е уште подлабок (околу 
20%) 

Користењето на инсталираните производствени 
капацитети е ниско Тие се користат со околу две 
третини, а во одделни дејности и под една половина од 
потенцијалните Како резултат на делувањето на број-
ни фактори трошоците на производството (реалните и 
номиналните) нагло се зголемија и дојде до натамошно 
намалувана на ефикасноста на стопанисувањето 

Снабденоста со суровини и репроматеријали с 
крајно отежнато со индикации за уште поостри пробле-
ми 

Неликвидност на стопанството, односно асиме -
трнчно распоредсната ликвидност добива загрижувач-
ки размери Не може да се одржи нормално измирува-
ње на меѓусебните должничко-доверитслни односи, 
извршувана на кредитните обврски и исплата на плати-
те и другите примања Неликвидност е резултат на 
големите износи на ненаплатени побарувања, забавено-
то̂  вртење на капиталот, високата кредитна задолже-
ност и распаѓањето на монетарниот систем 

Проблемите со пласманот на стоките значително 
се изострени и поради зачестените прекини на деловни-
те односи, отежната наплата на реализираните прои-
зводи, откажувањето договорените аранжмани со 
странство и сообраќајните блокади 

Долгорочниот тренд на опаѓање на инвестирање-
то, и во последниве години драстично дезннвестнрање 
се заканува со длабоки долгорочни последици и депре-
сија на развојниот капацитет. 

Во економските односи со странство Република 
Македонија бележи постојан дефицит. Ваквиот дефи-
цит во основа е резултат на високата увезна зависност и 
нискиот извоз. Проблемите на надворешната ликви-
дност се изоструваат со достасувањето на претходно 
^програмираните обврски и со нискиот девизен при-
лив условен од значајната размена со компензации. 
Овие проблеми во основа се од долгорочен карактер и 
нивното решавање ќе се реализира главно преку струк-
турни промени во производството. 

Расте невработеноста која произлегува од намале-
ната стопанска активност, стечаи и ликвндацнн и пора-
ди високата невработеност Невработеноста се куму-
лира во подолг временски период и во октомври 1991 
година достигна ниво од 165,4 илјади лица 

Инфлацијата, по релативното смирување во 1990 
година, во 1991 година повторно се интензивира, со 
тенденција да прими хиперинфлаторни карактеристи-
ки Високо формираната агрегатна побарувачка преди-
звикана од монетарната експанзија е основен фактор на 
инфлацијата Покрај него постојат и фактори од долго-
рочна, односно структурна природа Нивото на цените 
на мало 1991 година порасна за над два пати, што 
условува пренесена инфлација во тековнава година од 
околу 85% Инфлаторни^ очекувања се високи а 
трошочните притисоци врз цените се израз?ито силни и 
целосно ги ограничуваат можностите да се контролира 
потенцијалната инфлација 

Кон крајот на првото тромесечие од годинава 
може да се очекува нагло паѓање на домашната побару-
вачка Доколку се случи значителен пад на агрегатната 
побарувачка ќе треба да се согледа можноста за воведу-
вање различни облици на прераспределба на национал-
ниот доход и потрошувачката моќ на одделни слоеви на 
населението 

Средствата за животниот стандард на населението 
се сериозно редуцирани што е извор на отворени 
социјални тензии Платите на вработените бележат 
тенденција на натамошно реално намалување м кај 
голем дел од вработените се исплатуваат нередовно 
Слична е состојбата и со сите видови социјални прима-
ња. 

2 Меѓународното политичко и економско окружу-
вање и движењата на светското стопанство ќе имаат 
силно влијание врз стопанската активност, ако се имаќат 
предвид политичките процеси, трансформацијата на 
економскиот систем и потребите од странски капитал 
во Републиката 

Опаѓањето на стопанската активност во светското 
стопанство присутно во 1991 година, а кое според 
оценките за 1992 година ќе се задржи со тенденција на 
слабо оживување, неповолно ќе влијае врз извозната 
активност на македонското стопанство и приливот на 
дополнителна акумулација 

Во услови на глобални промени во окружувањето, 
Западна и Источна Европа, развиените земји и земјите 
во развој присутна е неизвесност во оддржување на 
досегашните пазари и постигнувањето на конкурентна 
способност за ефикасни економски односи. 

Неповолното политичко окружување од соседните 
земји може длабоко да ги наруши тековните надвореш-
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но трговски односи, да го редуцира обемот на размена 
или да ги блокира кумуникациите1). 

Во последно време карактеристични се манифе-
стации на одлив на капитал во странство или избегнува-
ње на внесување на девизниот прилив во Републиката. 

3 Во Република Македонија се одвива процес на 
изградување и заокружување на сопствен стопански 
систем Вкупниот економски систем се наоѓа во транзи-
тивна фаза која ќе трае подолго Динамиката на утвр-
дување на одделните законски решенија покажува дека 
одделни прописи од стопанскиот систем објективно не 
ќе можат да се донесат во кус период 

Не треба да се потценат ни институционалните 
проблеми, односно воспоставувањето на институции 
неопходни за функционирање на новите економски 
односи. 

Република Македонија е дел на динарското моне-
тарно подрачје, без доволно компетенции во креирање-
то на монетарната политика и увид во примарната 
емисија. 

Во конципирањето и реализирањето на останатите 
макро политики ќе се тежи кон заокружување конзи-
стентен систем и збир на мерки и инструменти насочени 
кон остварување на зацртаните задачи Во првата 
половина од годината, односно до изградбата на зао-
кружен стопански систем ќе се преземат дел од сегаш-
ните решенија, но со вградување на сопствените цели и 
економски интереси Основната ориентација на стопан-
скиот систем е изградбата на отворено пазарно стопан-
ство засновано врз плурализмот на сопственичките 
односи 

Во почетокот на тековнава година ќе се изгради 
сопствен систем за трансформација на сопственоста со 
КОЈ ќе се уредат модалитетите и динамиката на спрове-
дувањето на сопственичката ре(Јх)рма 

4 Стопанската и друга активност во Република 
Македонија долгорочно, а особено во 1992 година ќе 
биде соочена и со бројни ограничувања од материјален 
карактер Ниското ниво на ефикасност и акумулатив-
ност и високите износи на дефицити и т н дубиози се 
основни, долгорочни и најтешки проблеми од материја-
лен карактер 

Подолго време одделни субјекти од стопанството и 
општествените дејности искажуваат високи износи на 
загуби од тековното работење од кои значителни изно-
си не се покриени или се покриени од несоодветни или 
нереални извори 

Недостиг на средства за покривање на расходите е 
присутен и во социјалните фондови и буџетите Високи 
дефицити се концентрирани и во банките поради загу-
би, ризични пласмани и непокриени курсни разлики во 
депонираните штедни влогови кај НБЈ (Јавен долг) 
Негативно салдо се остварува и во економските и 
финансиските односи на Републиката со странство 
Републиката има и високи износи на ненаплатена реа-
лизација (побарувачко салдо) во односите со другите 
републики 

Високите износи на дефицити кои се оценети за 
1991 година произлегуваат од 

- загубите од тековното работење на стопанските 
субјекти во 1991 година, кои заедно со непокрие-
ните загуби од 1990 година изнесуваат околу 10,0 
млд динари, односно 10,5% од општествениот 
производ на вкупното стопанство на Република 
Македонија за истата година Вкупните загуби се 
за 4,6 пати повисоки од очекуваната акумулација, 

- загубите од општествените дејности во 1991 година 
изнесуваат околу 610 милиони динари или околу 
една третина од акумулацијата во стопанството 
на Републиката за таа година, 

- дефицитите во социјалните фондови во 1991 годи-
на изнесуваат околу 1,8 млд динари и учеству-

ваат со околу 13% во вкупните приходи на ние 
“ фондови за истата година, односно со околу 90% 

во акумулацијата на стопанството, 
- дефицитите во републичкиот и општинските буџе-

ти за 1991 година утврдени преку приходите од 
продолжената буџетска година (јануарски про-
мет во 1992 година) изнесуваат околу 650 милио-
ни динари што претставува над 3% од условно 
изведената буџетска потрошувачка за цела годи-
на односно една третина од акумулацијата во 
стопанството; 

- во банките во 1991 година од евентуални загуби и 
од ризични пласмани ќе има дефицити во износ 
од околу 8,5 млд динари што претставува 9% од 
општествениот производ на Републиката за таа 
година, 

- дефицитите по основ на корените разлики по 
депонираните девизни штедни влогови каЈ НБЈ 
(јавен долг) изнесуваат околу 967 милиони дола-
ри односно близу една половина од оценетиот 
општествен производ за 1991 година (сметано по 
просечен годишен курс 1 долар ^ 45,00 динари), 

- дефицитот од вкупните трансакции со странство за 
1991 година изнесува околу 300 мил. долари и 
учествува со над 26% во остварениот извоз на 
стоки во Републиката за претходната година, 

- ненаплатената реализација (побарувачкото салдо) 
од меѓусебните краткорочни должи ичко-довери-
телни односи на стопанските и други субјекти од 
Република Македонија во 1991 година со правни-
те лица од другите републики во земјата во износ 
од околу 15млд динари учествуваат со 15,6% во 
Општествениот производ за таа година 

Ограничувачко влиание врз стопанската и друга 
активност и врз конципирањето на макро-економската 
политика за оваа година ќе имаат и дефицитите од 
необезбедените трајни обртни средства, сомнителните 
и спорни побарувања и ненаплатените обврски (ануите-
ти) на стопанството кон банките, како и недостигот на 
средства на посебните републички сметки за покрива-
њето на интервенциите во стопанството и банките до со 
прописи утврдените права кои квантитативно не се 
искажани со цел да се надмине проблемот за двоен 
опфат што би можел да се појави при евентуално нивно 
збирно утврдување 

5 Нивото на економската активност, распределба-
та и потрошувачката во 1992 година ќе бидат силно 
ограничени од долгорочно кумулираните економски и 
социјални проблеми кои поради длабочината во која се 
Јавуваат и поврзаноста со материјални ресурси не мо-
жат да бидат разрешени на кус рок 

Во градењето на макроекономската политика се 
тежи мерките и активностите да бидат насочени кон 
спречување на натамошно продлабочување на кумули-
раните проблеми и создавање услови со отворање 
процес на нивно постепено разрешување Во оваа група 
ограничуван,а главно доминираат следните процеси и 
економски манифестации 

Стагнантната, а во одделни периоди и негативна 
динамика на стопанскиот растеж, со израз^го ниско 
ниво на општествен производ по жител која создаде 
проблеми во одржувањето на производната активност, 
инвестирањето од сопствени извори, ангажирањето на 
работоспособното население, зголемување на извозот 
и измирување на обврските по користените странски 
кредити и во зголемување на нивото на животниот 
стандард 

Стопанската структура е неповолна, ^флексибил-
на и екстснзивна и не овозможува динамичен пораст на 
општествениот производ Сегашната стопанска сгрук-
Ј) Вакви појави веќе се регистрирани и стануваат сб позачесте-

нн и посериозни. 
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тура во нормални услови на стопанисување обезбедува 
пораст на, општествениот производ од само 1-2% го-
дишно, што не дава можност за разрешување на други-
те проблеми на развојот. 

Ниското ниво на извоз, високата увозни зависност 
и задолженост, кои се тесно врзани со структурата на 
производството, условува перманентно висок дефицит 
во трговските трансакции со странство и стеснети 
можности за увоз на неопходните суровини, репромате-
ријали, резервни делови и витални производи за населе-
нието. 

Нивото на технолошката развиеност се карактери-
зира со голема потрошувачка на сите материјални и 
енергетски инпути, како и со висок степен на нарушува-
ње на еколошката рамнотежа. Притоа занемарлива е 
примената на т.и базични технологии а висок е степе-
нот на научна и техничко-технолошка депресијата на 
постојните производствени технологии, опремата и на 
знаењата. 

Невработеноста, како клучен структурен проблем 
е резултат на забавениот стопански растеж, ниското 
ниво на инвестирање, присуството на технолошките 
вишоци кај вработените и се уште високите демограф-
ски резерви 

Ниската акумулативна и репродуктивна способ-
ност на стопанството е недоволна да овозможи развој 
врз сопствени сили, а го стеснува и просторот за 
позначајни инвестиции и за поголемо користење на 
дополнителна акумулација од странство. Ова условува 
подолг период изразито ниско ниво на инвестиции, 
односно дезинвестирање. 

Нерамномерната просторна разместеност на прои-
зводните капацитети и населението имаат негативно 
дејство врз развојот на одделни подрачја во Македони-
ја, ги изоструваат проблемите со миграцијата и врши 
празнење на одделни делови, предизвикувајќи сериозни 
тешкотии во постигнувањето на оптимален глобален 
развој 

6 Се актуелизира и прашањето за делбата на 
имотот и обврските на Федерацијата Оваа активност 
ќе има значително влиание врз финансиските и матери-
јалните биланси на Републиката 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И НАСОКИ НА МАКРО-
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

Преку макроекономската политика за 1992 година 
Владата на Република Македонија ќе презема мерки за 
ублажување на последиците на високата нестабилност 
и спречување на поголеми растројства во функционира-
њето на економијата, и ќе пристапи кон решавање на 
долгорочно кумулираните проблеми. 

Поаѓајќи од бројните исклучително сложени и 
остри ограничувања, основните задачи на економската 
политика се 

Ф забавување на интензитетот на падот на производ-
ството и услугите, 

Ф создавање услови за снабдување на населението 
со витални производи за живот и стопанството со 
суровини и енергија, 

ф зголемување на извозот и одржување надворешна 
ликвидност, 

ф обезбедување социјална заштита на лицата на кои 
таа ќе им биде неопходна 

Основен и критично важен услов за остварувана 
на целите на економската политика, што може да биде 
третирана и како основна цел претставува постигнува-
њето на макро-економска стабилност, без коЈа не ќе 
може да се остваруваат ниту процесот на приватизаци-
ја, сгруктурното прилагодување, ниту пак ќе може да 
се користат инструментите на различните економски 
политики При тоа ќе треба да се утврди синхронизиран 

пристап во вид на анти-инфлационен пакет на мерки, 
структурно прилагодување и довршувањето на правна-
та рамка на трансформацијата на економскиот систем. 

За остварувањето на овие. задачи е неопходна 
трансформација, доградување и дополнување на сто-
панскиот систем. Заокружување на функционирањето 
на државата покрај политичките аспекти ќе повлече 
редица економски и билансни консеквенци меѓу кои и 
зголемувањето на јавната потрошувачка. 

МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА2) 

1 Во конципирањето на макро-економската поли-
тика на Република Македонија во 1992 година примар-
но место има дефинирањето и реализацијата на соп-
ствена монетарно-кредитна политика Меѓутоа, вре-
менски неопределеното отсуство на сопствена монетар-
на политика и парична единица што може да трае 
најмногу до моментот на мирното разрешување на 
југословенската криза, Ја принудува Република Маке-
донија да ја остварува изнудената заедничка мрнетарно-
кредитна политика дефинирана за остатокот на Југо-
славија (без Република Словенија и Република Хрват-
ска). 

Со оглед на ова, Република Македонија на почето-
кот на 1992 година не е во можност да утврди целосна и 
конзистентна макроекономска политика, ниту пак мо-
же да влнЈае врз монетарната политика и врз проекција-
та на монетарните агрегати за остатокот на Југослави-
ја Поради неможноста од контрола врз обемот на 
примарната емисија од НБЈ во Републиката, не посто-
јат ниту стабилни основи за утврдување на проекцијата 
на реалните макроекономски параметри, а прогнозата 
на номиналните движења и нивото на инфлацијата 
воопшто не е предвидлива 

Најавената монетарна политика за остатокот на 
Југославија за 1992 година, во отсуство на акт за 
макроекономската политика, е нецелосна и ^конзи-
стентна и е утврдена врз претпоставки кои инфлаторно 
и десгабилизационо ќе влијаат врз стопанските и други 
текови 

Монетарните агрегати на НБЈ за 1992 година 
претпоставуваат ДВОЈНО повисока месечна инфлација од 
остварената во 1991 година, а не се утврдени ниту 
механизми за контрола врз примарната емисија Исто 
така е предвиден ДВОЈНО ПОВИСОК реален пад на макрое-
кономските агрегати оД предвидувањата во Република 
Македонија3) 
^ Според мислење го на народната банка на Македонија, 
Република Македонија сеушгге е дел од заедничкиот монета-
рен систем на Југославија, поради гато економската политика 
треба да Ја прилагоди кон годишно проектираните цели на 
монетарно-кредитната политика на сојузно ниво Оттука, 
Народната банка на Македонија смета дека во ОВОЈ момент не 
треба во макроекономската политика на Република Македо-
нија во 1992 година да се разработува варијанта за сопствена 
монетарна политика. 
3) Со проекцијата на макроекономските показатели е утврден 
натамошен реален пад на општествениот производ за уште 
15%, нов пораст на цените на мало за 590%, односно 17 5% 
просечно месечно, дефицит во тековните трансакции со стран-
ство од 1 545 милиони долари, натамошен номинален ,пораст 
на депонираното девизно штедење што во најголем дел е 
последица.на високите курсни разлики заради очекуваната 
девалвација на динарот, но дел и поради очекуваниот препис 
на каматите за 1991 година Порастот на динарскиот дел од 
пр^парната емисија е проектиран за 396,0 млд динари од кои 
229,5 млд динари или 56% за финансирање на буџетската 
потрошувачка односно на армијата. За поттикнување на 
производството и извозот би се пласирале средста од прнмар-
ната емисија во износ од околу 166,5 млд динари, што е 
речиси ДВОЈНО повисок номинален износ во однос на 1991 
година, но, во услови кога е предвидена инфлација од 590% И 
квантифнкацните за макроекономските показатели утврдени 
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Проекцијата на динарската примарна емисија 
претпоставува висок степен на ресгриктивност на делот 
од монетарните агрегати што се однесуваат на поддрш-
ката на стопанството Таа ќе има видно негативно 
влијание врз поддршката на производството во земјо-
делството, подготовките на производството за извоз и 
врз извозот. Извршената висока девалвација на дина-
рот и определбата за постојано негово тековно усогла-
сување ќе ги изостри проблемите во Републиката пора-
ди големата увезна зависност на стопанството, ќе ги 
зголеми трошоците на работењето и ќе ја намали 
доходовноста на стопанските субјекти, ќе ги изостри 
проблемите со отплатата на ануитетите по порано 
користените кредити од странство и на курсните разли-
ки по тие кредити, а значително ќе ги зголеми купените 
разлики (јавниот долг) по девизните штедни влогови. 

2 Поради очекуваните импликации од монетарна-
та политика утврдена за остатокот на Југославија ед 
повеќе се наметнува потребата надлежните институции 
во Република Македонија интензивно да работат врз 
конципирањето на сопствена монетарно-кредитна по-
литика и воспоставувањето сопствена парична едини-
ца4), со алтернативни решенија, кои ќе се применат во 
моментот кога за тоа ќе се создадат соодветни услови 

Воспоставувањето на сопствена монетарна поли-
тика и воведувањето сопствена парична единица може 
да има и негативни последици за Републиката доколку 
истовремено не се остварат обидите за задржување на 
нивоата на постојната економска и друга соработка со 
сите економии на југословенскиот простор. При тоа, 
можно е да се очекува и воведување на различни нови 
радикално рестриктивни ограничувања од неекономски 
Карактер (сообраќајни блокади и слично) Имено, сто-
панските субјекти од Република Македонка имаат 
воспоставено долгорочна производна, техничко-техно-
лошка и друга соработка, а структурата на производ-
ството ја имаат прилагодено кон потребите на пазарите 
на југословенскиот простор Ваквата ориентација усло-
ви висок степен на взаемност и зависност во тековите 
на стоковната размена. Република Македонка околу 
една петтина од сите набавки и над една четвртина од 
продажбата ги остварува во односите со другите Југо-
словенски републики Негативни ефекти и прекини би 
настанале и во платниот промет, со што ќе се изострат 
проблемите во должничко-доверителските односи по-
веде на штета на Републиката со оглед на нејзиното 
побарувачко салдо, а во почетокот и поради неизбеж-
ното присуство во Републиката на одделни СОЈУЗНИ 
органи и институции кои се финансираат од други 
извори, а плаќањата ги вршат со постојната парична 
единица (динарот) 

Концепциски, сопствената монетарно-кредитна 
политика е нужно да биде целосно конзистентна со 
другите сегменти на макроекономската политика и да 
отвора процеси за стабилизација на цените и сите други 
текови на општествената репродукција во што е можно 
пократки временски периоди. 

Заради ова, во Република Македонија на почето-
кот на воспоставувањето на сопствената монетарна 
политика е неопходно да се утврди умерена рестриктив-
носг и таа да биде во функција на стабилизација на 
сопствената парична единица, на запирање на интензи-
тетот на опаѓање на производството и“ услугите и 
остварување стабилни услови за намалување на нивото 
на цените и стапката на инфлацијата воопшто. 

Народната банка на Македонка, во рамки на 
своите уставни овластувања, навремено ќе донесе 
проекција на монетарно-кредитните движења5) и согла-
сно со определените агрегатон квантитативни параме-
три ќе ги предложи целите и задачите на монетарно-
кредитната политика за преостанатиот период по моне-
тарното осамостојување на Република Македонија. Во 

зависност од степенот на рестриктивност на монетарна-
та политика, Владата на Република Македонија ќе 
врши соодветни измени и усогласувања во политиката 
на Јавната потрошувачка и политикатка на платите и ќе 
создава конзистентен модел на макроекономската по-
литика за 1992 година. 

Монетизацијата односно креирањето на примарна-
та емисија квантитативно ќе биде врзана со трансак-
циите кои ќе се остваруваат во односите со странство и 
на пазарот на пари и хартии од вредност, врз основа на 
што ќе се емитираат или повлекуваат соодветни коли-
чини примарни пари. 

Нужно се наметнува потребата во 1992 година дел 
од кредитните функции било директно или индиректно 
да се остварува преку деловните банки, особено во 
кредитирањето на одделни намени во земјоделството, 
извозот и ликвидноста на банките Со средствата од 
/денарската примарна емисија ќе се поддржува кредити-
рањето на производството, залихите и резервите, на 
основните земјоделско-прехранбени производи и тоа на 
пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајнн 
растенија и сурово масло, оризова арпа и ориз, органи-
зираниот тов на добиток (говеда, свињи и овци), риба, 
месо во ладилници, млеко и млечни производи, тутун, 
резерви на вештачки ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата, продажбата на опрема и изведувањето на 
инвестициони работи во странство, подготовката на 
производите и услугите за извоз и извозот на стоки и 
услуги. 

Народната банка на Македонија ќе ја определи и 
есконтната стапка зависно од монетарните движења и 
движењата на пазарот на пари, а истата треба да биде 
над каматната стапка на благајничките записи со рок на 
стасување еден месец, како и над каматните стапки на 
едномесечните депозити кај деловните банки Со 
есконтната стапка на Народната банка на Македонија 
ќе се влијае и врз рамништето на банкарските каматни 
стапки кои ќе се формираат слободно согласно со 
понудата и побарувачката на пари и хартии од вредност 
на пазарот на пари. 

во образложението кон Буџетот и во образложението кои 
Нацртот на одлуката за целите и задачите на заедничката 
монетарна политика и заедничките основи на кредитната 
политика во 1992 година, суштествено се разл нкуваат Имено, 
во образложението кон буџетот за разлика од образложение-
то на Одлуката е предвидена инфлација од 196% годишно, а 
пак во образложението кон одлуката, за разлика од таа кај 
Буџетот, не ое предвидува реално опаѓање на општествениот 
производ 
^ Во светската теорија и практика, во услови на политичко и 
економско осамостојување на државите, а заради воспоставу-
вање поголема стабилност на стопанските текови и елимини-
рање на можностите за упади во монетарниот систем, има 
случаеви на позајмување, за определен период, на туѓа, но 
стабилна, парична единица од некоја пријателска земЈа Вак-
вите случаеви покрај позитивните, имаат и свои негативни 
страни, но како алтернатива не треба априори да се отфрла 
при одлучувањето во Република Македонка 
5) Според согледувањата на Народната банка на Македонија 
од јануари 1992 година можната проекција на монетарните 
агрегати за воспоставувањето сопствен монетарен систем и 
прифатливост на сопствена парична единица претпоставува, 
новиот годишен пораст на цените на мало да изнесува најмив 
гу до 120% (6,8% месечно), да се запре натамошното опаѓање 
на општествениот производ, дефицитот во платниот биланс да 
изнесува до 130 милиони долари, личната н јавната потрошу-
вачка реално да се намалат за уште 25% и да се води политика 
на реални камата Нето домашната актива да се зголеми за 
427,1%, а пласманите од примарната емисија за 78,5% Бидеј-
ќи во индикативннте големини на Министерството за развој е 
сметано со месечна нова инфлација од 10%, што на годишно 
ниво изнесува 213,9%, проекцијата на монетарните агрегати и 
на макро-економските показатели во наредната фаза меѓусеб-
но ќе се усогласуваат 
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Од инструментите на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се применува и задолжителната резерва на 
банките во шеина и со каматни стапки што ќе ги утврди 
Народната банка на Македонија, а зависно од функции-
те за остварување на задачите на монетарно-кредитна-
та политика. 

Со цел да се спречат причините за воведувањето на 
изразиш високи каматни стапки на пласманите на 
деловните банки, а заради огромната побарувачка на 
средства од претпријатијата во услови на „безакумула-
тивносг", на стопанството и на таа основа банките да 
остваруваат високи приходи со што ќе ш надоместу-
ваат приходите што настанале од поранешната сомни-
телна актива. Наредната банка на Македонка, по 
исклучок, може да пропише максимална каматна стап-
ка на пласманите на банките. 

Народната банка на Македонија нема да одобрува 
кредити за финансирање на потребите на Републиката 
искажани во републичкиот буџет. 

3. Активностите во деловното банкарство ќе се 
остваруваат во ограничени околности и со тенденции 
на високи номинални каматни стапки на пласманите. 
Основни белези на банкарското работење и натаму ќе 
бидат неповолната структура на билансот на состојбата 
на средствата, условена од дефицитот по депонираното 
девизно штедење “кај НБЈ, постојаното реално намалу-
вање на прирастот на кредитниот потенцијал и висо-
киот степен на ризичнос на долгорочните пласмани во 
стопанството. Намалувањето на кредитниот потенци-
јал на банките и во 1992 година ќе биде условено од 
реалното намалување на штедните влогови на населе-
нието, изгубената (девалвнрана) реална вредност на 
ануитетите по порано пласираните кредити во основни 
средства и за станбена изградба, од неможноста за 
наплата на стасаните ануитет поради ниската доходов-
ност и „безакумулативност" на одделни стопански и 
други субјекти Поради девалвираната вредност на 
ануитетите по порано пласираните кредити и поради 
стеснетите можности за реално зголемување на осно-
вачките фондови и на кредитниот потенцијал во цели-
на, банките и натаму с^ повеќе ќе ги напуштаат 
инвестиционите активности, а нивното ангажирање ќе 
биде насочено, главно, кон тековната поддршка на 
производството и услугите и кон одржување на сопстве-
ната ликвидност. Заради ова, Владата на Република 
Македонија ќе ти согледа проблемите на дефицитите во 
банките, особено по основ на ризичните пласмани и од 
кредитите по кои гаранција при користењето имаат 
дадено Републиката или општините и во текот на 
годината ќе предложи можни решетка, вклучувајќи ја 
и можноста за прогласување на јавен долг. Отворањето 
на процесот за санација на банките ќе се остварува 
паралелно со процесот на преструктуирањето на прет-
пријатијата и приватизацијата на општествениот капи-
тал Владата на Република Македонија ќе работи ин-
тензивно и на законите за реформа на банкарскиот 
систем, со што ќе се создаваат еднакви услови за 
работење на сите банки без разлика на големината и 
сопственоста на капиталот Еднакви услови за работе-
ње на банките ќе се создаваат и со мерките и инстру-
ментите на монетарно-кредигната политика што ќе ги 
презема Народната банка на Македонија Врз определ-
бите и решенијата на Владата за трајна санација на 
банките, деловните банки, истовремено, ќе подготват и 
сопствени програми за санација со предлог на мерки. 

Средствата на Републиката и на републичките 
органи и организации ќе се депонираат во деловна 
банка која, врз сопствена одлука за намените, ќе 
обезбеди сигурност на враќањето на пласманите и 
најпрофитабилна каматна стапка Владата на Републи-
ка Македонија и овластената деловна банка договорно 
ќе утврдат цена на депонираните средства (каматна 

стапка), која не може да биде помала од 50% од 
есконтната стапка што ќе ја применува Народната 
банка на Македонија. Овластената банка секое триме-
сечие ќе врши пресметка на каматата на депонираните 
средства и утврдениот износ ќе го уплатува во Буџетот 
на Републиката. 

Евентуалните вишоци на приходите над расходите 
кај Народната банка на Македонка во целост ќе бидат 
приходи на буџетот на Републиката, со намена за 
создавање девизни резерви, а уплатата ќе се врши 
тримесечно во текот на годината? 

ДАНОЧНА ПОЛИТИКА 

1. Во конципирањето на даночниот систем и даноч-
ната политика тежнштето ќе биде дадено на предлага-
њето нови прописи со кои ќе се изврши измена на 
постојните со нови видови даноци кои се применуваат 
во земјите со развиена пазарна економија, јакнење на 
развојната и социјалната функција на даноците преку 
уважување на сопственоста и еднаков третман на сите 
стопански субјекти; стимулирање на штедењето,, аку-
мулацијата, инвестициите и вработувањето, поттикну-
вање на процесите на структурно прилагодување и 
технолошко модернизирање на стопанството; поправе-
дна распределба на фискалниот товар на одделни сек-
тори и обврзници; целосна наплата на даноците по 
однапред позната структура и метода на нивното пре-
сметување; воведување единствен информационен си-
стем за приходите и даноците; како и формирањето на 
стручна, модерна и ефикасна даночна служба 

2. Воведувањето на новиот даночен систем ќе се 
остварува етапно со оглед на сложеноста и комплексно-
ста на промените. 

Во првата фаза, која ќе се реализира во текот на 
1992 година, ќе се изврши интеграција на основниот со 
посебниот данок на промет на производи и услуги 
заради поедноставување на пресметувањето и наплату-
вањето на даноците на промет и ќе се преиспита 
постоењето на сите досегашни ослободувања и олесну-
вања од плаќање данок на промет. Исто така ќе се 
изврши интеграција на вонбуџетските сметки, воспо-
ставени со воведувањето надоместоци во цената на 
одделни производи, со Буџетот на Републиката Надо-
местоците од цената на електричната енергија и ПТТ 
услугите наменети за републичките стокови резерви ќе 
се укинат. 

Во приходите на републичкиот буџет ќе се вклучат 
и приходите по основ на царини и другите увозни 
давачки, вишоците на приходите над расходите на 
НБМ, дел од приходите од игри на среќа наменети за 
социјално хуманитарни и спортски цели, надоместоци-
те за изградба на скривници и други приходи кои сега се 
остваруваат вон од буџетот. 4 

Во првата фаза ќе се воведе и данок на добивка -
наместо сегашниот данок од доход и истиот ќе се плаќа 
по пропорционална и единствена стапка 

Во преодниот период, односно се додека не се 
воведе и синтетичкиот данок од доход на физичките 
лица, данокот на добивката ќе се плаќа по диференци-
рани стапки распоредени најмногу во четири групи на 
обврзници 

Ослободувањата од плаќање данок на добивка ќе 
бидат во функција на остварувањето на развојната 
политика, наместо досегашната социјална функција и 
тие ќе се однесуваат на поттикнувањето на инвестиции-
те од сопствени средства, вложувањата на странски 
лица ангажирањето на средства во хартии од вредност 
(акции и др ) Поттикнувањата ќе се однесуваат на 
развојни програми, а не како досега на дејности и 
гранки 
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Во втората фаза, која исто така ќе отпочне во 
текот на оваа година, ќе се извршат согледувања и 
подготовки за воведување нови видови даноци и тоа 
синтетички данок од доход на физичките лица - наме-
сто досегашните даноци што ги товарат личните доходи 
и приходите на вработените и граѓаните и данок на 
додатната вредност (УАТ) - наместо сегашните даноци 
на прометот на мало Во оваа фаза ќе се преиспита и 
сегашниот систем на оданочување на прометот на 
нафтата и нафтените деривати, на тутунот и тутунски-
те преработки, на алкохолот и алкохолните пијалоци и 
на други производи и услуги кои вообичаено во светот 
се подложни на посебно оданочување Овие специфич-
ни даноци на промет треба да се издвојат од системот на 
оданочувањето според општиот данок на промет во 
систем „акога" и да се прилагодат на системот на 
Европската заедница Во оваа фаза ќе отпочне модер-
низацијата и усовршувањето на институцијата за еви-
денција на приходите и наплатата на даноците 

Во третата фаза, која главно ќе се остварува во 
1993 година, ќе се подготви и закон со КОЈ ќе се воведе 
синтетички данок од доход на физичките лица, а во 
1994 година и закон за данокот на додатната вредност. 
Со заокружувањето на даночниот систем ТОЈ ќе биде 
конзистентен и компатибилен со системите во развие-
ните европски земји и ќе овозможи предности во 
меѓународната размена на стоки и услуги од Република-
та 

3 Даночната политика за 1992 година ќе биде 
насочена кон постепено префрлување на даночното 
оптоварување од стопанството кон обврзниците со 
поголема економска моќ (данок на луксузни производи, 
на имот, на приходи од имот и сл), целосен опфат на 
приходите и субјектите што подлежат на оданочување 
и кон јакнење на даночните ослободувања кои ќе бидат 
во функција на инвестирањето и на развојот. 

Заради ова ќе се обезбедува 
(1) зголемување на стапките на зафаќање по основ 

на даноците на имот и даноците од приходите од 
имот, а ќе се укинат досегашните олеснувала и 
ослободувања со што ќе се прошири основот за 
оданочување и на обврзниците кои досега не се 
оданочуваа Приходите од овие даноци ќе го 
зголемат учеството и тоа во 1992 година ќе 
изнесува околу 1% од вкупните приходи на бу-
џетската потрошувачка, спрема 0,30% во 1991 
година, 

(2) воведување данок на дивиденда според основица-
та и по стапка КОЈ а се плаќа во ЗЕМЈИТЕ членки на 
Европската заедница, 

(3) ревизија на казнените и заштитните одредби во 
сите прописи, а ќе се утврдат и нови заштитни 
мерки соодветни на пазарното работење, со што 
ќе се обезбеди почитување и спроведување на 
прописите, 

(4) техничко и кадровско оспособување на инспек-
циските служби, 

(5) контрола на плаќањата на даноците во сите 
сектори, а ќе се преземат и ригоризни мерки за 
наплата на ненаплатените даноци од даночните 
обврзници 

Ќе се предложат решенија, механизми и заштитни 
мерки со кои ќе се обезбеди задолжително евидентира-
ње на прометот и другите приходи што се остваруваат 
во општествениот и приватниот сектор, како и кај 
поединци кои работат на „црно“, со што секој промет 
на производи и услуги ќе се легализира, а суштествено 
ќе зајакне контролата на инспекциските и другите 
државни органи и служби во откривањето на незакони-
тостите и злоупотребите Доколку дојде до затајување 
на данок, непријавување или неевирентирање на проме-
тот и на други приходи ќе им се забрани вршење на 

дејност како на обврзникот така и на членовите од 
неговото семејство за период од најмалку 10 години и ќе 
се предвидат други кривични мерки. 
Исто така ќе се вршат ослободувања. 

(1) од Плаќање данок на добивка на економските 
субјекти во двоен износ сразмерно на дадените 
средства по основ на подароци, завештанија и 
донации со намена за социјална заштита на насе-
лението и во научни фондации за стипендии, 
истражувачки проекти и други намени, 

(2) од плаќање данок од добивка на економските 
субјекти кои вложуваат средства во заштита и 
унапредување на животната средина и на приро-
дата, сразмерно вложените средства. 

Владата на Република Македонија ќе ги согледа 
можностите за намалување на царинските стапки и на 
стапките за плаќање на данок од доход (добивка) и 
данок од личен доход за ефектот КОЈ би произлегол од 
зголемувањето на основицата за плаќање царини пора-
ди промена на, курсот на паричната единица што ќе Ја 
применува Народната банка на Македонија спрема 
доларот, во однос на порастот на цените на мало. 

ПОЛИТИКА НА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА 

1 Во 1992 година финансирањето на јавната по-
трошувачка целосно ќе се остварува врз сопствени 
приходи и за намени неопходни за нормалното функ-
ционирање на државните органи, општествените дејно-
сти и за други служби, н намени потребни во Републи-
ката Вкупниот обем на Јавната потрошувачка во усло-
ви на воспоставување на нови државни органи и други 
неопходни служби и намени, ќе се прилагодува и 
димензионира на околу 38% од вредноста на опште-
ствениот производ на вкупното стопанство Во ОВОЈ 
контекст суштествено е вкупните приходи (по сите 
основи) за Јавна потрошувачка да бележат реално 
намалување со побрза стапка од очекуваното реално 
намалување на општествениот производ 6) 

Заради големите потенцијални притисоци да расте 
Јавната потрошувачка неопходно е да се одржува утвр-
дено нејзино ниво преку урамнотежен буџет Ова е 
неопходно и заради отстранување ќа фискалниот при-
тисок врз инфлацијата 

Финансирањето на јавната потрошувачка ќе се 
остварува преку инструментите и институциите воспо-
ставени во 1991 година, односно преку буџетите и 
социјалните фондови Во општествените дејности ќе се 
спроведува политиката финансирањето, на насоченото 
образование, науката, културата, спортот, здравството 
и социјалната заштита, како и општествената заштита 
на децата да се остварува преку поголемо учество на 
граѓаните Тоа ќе се остварува преку целосно плаќање 
на услугите за користениот повисок стандард од утврде-
ното рамниште за солидарно финансирање 

2 Буџетот на Републиката за 1992 година ќе се 
предложи да биде во висина од околу 22% од очекува-
ната вредност на општествениот производ Во расходи-
те на републичкиот буџет ќе настанат позначителни 
структурни промени изнудени од новите намени кои 
делумно ќе се воведуваат и во текот на годината. 

Глобалните намени на Буџетот на Републиката ќе 
се однесуваат на финансирањето на 

(1) основната дејност на органите на државната 
власт и другите неопходни институции Заради 
рационализација на средствата за органите на 
управата ќе се согледаат можностите одделни 
служби кои можат да функционираат врз пазарно 
работење да се изземат од буџетското финанси-

6) Треба да се имаат предвид и очекуваните ефекти на реално 
опаѓање на јавните приходи (Талзи-Оливнерн ефект) 
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рање и да продолжат со работа како самостојни 
правни лица (угостителска дејност, возен парк и 
сл), 

(2) потребите на вооружените сили, дипломатско-
конзуларните и царинските служби, како и некои 
други органи кои досега се финансираа од СОЈУЗ-
НИОТ буџет, 

(3) општествените дејности-образование, наука, 
култура, спорт, техничка култура, општествена 
заштита на децата и социјална заштита до нивото 
на утврдените стандарди за солидарно финанси-
рање, 

(4) заштитата на социјално загрозеното население и 
на правата на работниците чија работа престана-
ла заради структурно прилагодување на стопан-
ството во 1992 година, 

(5) активностите за спроведување на популационата 
политика и за прифатена обврска на Републиката 
за финансирање одделни активности од здрав-
ството, 

(6) интервенциите во стопанството селективно утвр-
дени од досегашните СОЈУЗНИ и републички интер-
венции или одделни нови потреби н 1ооа во: 
земјоделството, курсни разлики по определени 
странски кредити, поттикнување на извозот, кур-
сни разлики по депонираното девизно штедење 
на граѓаните, средства за одржување на желез-
ничката инфраструктура, за поттикнување на 
технолошкиот развој Со оглед на билансните 
ограничувања на приходите на Буџетот, Владата 
на Република Македонка најдоцна до крајот на 
првото тромесечје на 1992 година ќе предложи 
нов систем на интервенции во стопанството при 
што ќе изврши строга селективност на намените, 
ќе ги напушти некои интервенции од сегашниот 
систем и ќе ги усогласи намените со билансните 
можности на Републиката, 

(7) поттикнувањето на регионалниот развој односно 
на побрзиот развој на стопански недоволно ра-
звиените подрачја во Републиката во рамките 
утврдени со посебен закон, 

(8) во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат 
средства и за продолжување со финансирањето 
на стоковните резерви (наместо досегашното од 
надоместоците), за купување акции при изград-
бата на системот на гасификациЈа до нивото 
утврдено со посебен пропис, за покривање на 
курсни разлики при увозот на сурова нафта, за 

економско-туристочка пропаганда регреси на ка-
мати по користените кредити за изведување на 
инвестициони работи во земјите на Блискиот 
Исток, за учество во финансирањето на активно-
стите за геолошки истражувања на минерални 
суровини и за целосно финансирање на изработ-
ката на хидро геолошка карта, инжинерско-гео-
лошка карта, катастар и карта на големите 
загадувачи на животната средина и природата и 
на студија за комунален отпад од домаќинствата 
и индустријата и фундаментални истражувања од 
посебен интерес на Републиката; како и за уче-
ството во активностите за пошумување^ на 
галиште. 

Исто така, од Буџетот на Републиката ќе се 
обезбедат средства за продолжување на регресирање!^ 
на малопродажната цена на нафтените деривати за 
утврдените одделни потрошувачи. При евентуално по-
местување на малопродажните цени на нафтените де-
ривати ќе се врши соодветно зголемување на регресите 
за определените корисници. 

Најдоцна до првото тримесечје на 1992 година 
Владата на Република Македонија ќе ги преиспита салте 
намени од буџетот и ќе предложи соодветен решенија и 

негова нова структура Притоа, одделни намени без 
кои можат да се остваруваат функциите на државата и 
другите корисници, а кои се однесуваат особено за 
инвестиции за основни средства и за објекти и опрема 
на општествениот стандард, разни видови компенза-
ции, регреси во патниот сообраќај и жичарниците 
Програмата за штедење, супституција и рационално 
користење на сите видови енергија, истражување на 
нафта и гас и геолошки истражувања, развој на рудни-
ци за јаглен, средствата за финансирање на политички-
те и општествените организации, разни видови дота-
ции, финансирањето на разни СОЈУЗИ И здруженија и 
друго, ригорозно ќе се рационализираат или укинат. 

Владата на Република Македонија, другите репу-
блички органи и правните лица во Република Македо-
нија ќе продолжат со зафатите за рационализација на 
мрежата на институции, вработените и на трошоците 
на работењето, 

Со измените во прописите ќе се изврши усогласу-
вање на основицата за исплата на сите надоместоци со 
просечниот личен доход во стопанството на Република 
Македониј“а 

3 Во финансирањето на општините, до донесува-
њето на Законот за општините како единици на локал-
ната самоуправа, изворни приходи на нивните буџети 
ќе претставуваат приходите дефинирани во постоеч-
киот закон за финансирање на општите општествени и 
на заедничките потреби Доколку во одделни општини 
има и посебни сметки, надвор од буџетот, тие ќе се 
интегрираат со буџетот на општината 

4 Финансирањето на социјалните фондови, без 
Фондот за пензнско-инвалидското осигурува!ве, во на-
редната година ќе се остварува до просечната стапка на 
зафаќање изведена врз поединечните општински кои се 
применуваа во 1991 година, со што ќе се обезбедува 
приходите за овие намени да се усогласат со можности-
те на стопанството, економската моќ на граѓаните и 
достигнатото ниво на развиеност на Републиката 

Приходите за финансирање на пензиско-инвалид-
ското осигурување ќе се остваруваат со стапка на 
зафаќање од бруто личните доходи од 18,0%. 

Политика на распределба 

Во распределбата на општествениот производ и 
доходот ќе се води политика на воспоставување глобал-
ни односи кои ќе овозможат да не дојде до натамошни 
нарушувања во тековите на репродукцијата во стопан-
ството, а проширените намени во јавната потрошувач-
ка, во отсуство на дополнителни средства од досегаш-
ниот сојузен буџет да се финансираат во рамки на 
можностите и расположивата сопствен доход 

Меѓутоа, политиката за воспоставување меѓусебно 
поусогласени односи во глобалната распределба и во 
потрошувачката ќе биде ограничена од натамошното 
реално намалување на општествениот производ и дохо-
дот, односно од нивното многу ниско ниво Тоа ќе го 
стеснува просторот не само за финансирање на јавната 
потрошувачка, надоместоците за камати по користени-
те кредити и на другите договорни обврски, туку и на 
издвојувањата за личните примања и средствата за 
акумулација 

Поради ниското ниво на општествен производ и 
доход, к5ко и поради зголемената потреба за обезбеду-
вање средства за пензискиот фонд, за финансирање на 
одбраната, дипломатско-конзуларннте служби, вложу-
вањата во службата за безбедност, преземените интер-
венции во стопанството од сојузна надлежност (особено 
во земјоделството), курсните разлики, боречките пен-
зии и друго, во 1992 година се оценува дека ќе дојде до 
определено намалување на учеството на стопанството 
во распределбата на бпштествениот производ и на 
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доходот Учеството на стопанството во општества лист 
производ би се намалило^ околу еден процентен поен 
и бк изнесувало 57,0%, а учеството во.доходот и 
добивката околу 67,5%^ 

И во вакви околната ќе се води политика на 
растоварувала на економските субјекти од плаќање 
данок од добивка, за делот на вложените сопствени 
средства за инвестиции, за вложените средства од 
странски правни и физички лица кои ќе обавуваат 
стопански дејности во Републиката, а ќе се продолжи и 
со поединечно ослободувана од данок од добивка на 
претпријатијата кои би се нашле во изразито тешка 
финансиска положба Растоварување ќе се врши и 
преку ослободувањата на економските субјекти во 
граничниот појас и во определените рндско-планински-
те региони од плаќање данок на добивка. 

Исто така ќе се води политика и за трошковно 
растоварување на стопанството преку поврат на царини 
и други увозни давачки и тоа за опрема за инвестиции 
која не се произведува во Републиката и за сите 
вложувања на странска опрема во проекти кои ќе се 
реализираат во стопански недоволно развиените по-
драчја, граничниот појас и определените ридско-пла-
нински реони, како и за унапредување на животната 
средина Од царини и други увозни давачки ќе се 
растоваруваат и трошоците на работењето ве земјодел-
ството како за увозот на опрема и репроматеријали 
така и преку заштита на домашното производство од 
конкуренцијата на светските производители. 

Растоварувањето на економските субјекти ќе се 
остварува и со политиката за поттикнување на инова-
тивките форми за финансирање на тековната репродук-

јција и на развојот (акции и други хартии од вредност), 
(со што ќе се намалува кредитната зависност, а соодвет-
но на тоа и реалните камати по користените кредити 

Ќе се создаваат услови за растоварување на еко-
номските субјекти со водење политика за постепено 
пренесување на товарот од јавниот сектор врз населе-
нието и тоа преку зголемување на партиципацијата за 
користење на услуги во сите општествени дејности, 
освен во основното образование, усогласување на дано-
ците од имот и прИХодаггеод в̂11от со економската моќ 
на населението и со воведување ригорозни заштитни 
мерки при избегнување да се платат давачките за јавни^ 
сектор на обврзниците, особено од приватниот сектор 
на стопанството и нестопанските дејности 

Меѓутоа, суштествено растоварување на стопан-
ството не би можело да се оствари без да дојде до 
позначително реално зголемување на општествениот 
производ и доходот и тоа врз зголемување на производ-
ството и услугите и на ефикасноста во стопанисувањето 
што зависи од неопходните трансформации на сопстве-
носта и структурни промени на дејностите и организа-
циите 

Економска односи со странство 
/ 

Република Македонија самостојно ќе ги уредува 
прашањата во економските односи со странство, особе-
но политиката на курсот на домашната парична едини-
ца, режимот Р а извозот и увозот, царинската политика, 
поттикнуваѕвс го и заштетата на производството, кре-
дитно-финансиските односи, надворешно-тргоЕсгото 
работење, ползггиката на девизните резерви 

Тешшггето на мерките на економската политика 
ќе се даде на поттикнувањето на девизниот прилив по 
ане основи, на заштитата на домашното производство, 
посебно земјоделското, како и на создавањето можно-
сти и погодности за поголем прилив на дополнителна 
акумулација од странство со поголема примена на 
иновативиите форми на вложување на капитал 

Посебно тежиште ќе добијат активностите сврза-
ни со воспоставувањето непосредни контакти и склучу-

вањето меѓудржавни договори ла Република Македони-
ја, со меѓународните институции и со владите на други-
те држави кон се во функција на зголемување на 
економската соработка како и уредувањето на односи-
те со другите републики, со цел одржување на досега 
воспоставената економска соработка и воспоставување 
нова Тежишно место на активностите ќе се даде и на 
промоцијата на извозните можности на Република Ма-
кедонија За оваа цел ќе се подготви и публикува 
информативен материјал со основните податоци за 
поголемите извозници од Македонија. 

Преку политиката на урамнотежување на размена-
та со странство и дополнително задолжување во стран-
ство ќе се бара соодветно решение за дефицитот 

Република Македонија редовно ќе ги извршува 
стасаните обврски кон странство Девизните обврски за 
кои Федерацијата или Народната банка на Југославија 
имаат дадено гаранција ќе се решаваат во рамките на 
делбениот биланс со другите републики 

Република Македонија, по расчистувањето на 
односите “сврзани со надворешниот долг, ќе преземе 
непосредни контакти и други активности за консолида-
ција на дел од надворешниот долг на Републиката. 

Соработката со земјите на Источна Европа ќе се 
остварува врз принципите и критериумите на светскиот 
пазар и со конвертибилен начин на плаќање Меѓутоа, 
со оглед на потешкотните со кои се соочуваат стопан-
ствата од овие земји и проблемите кои ќе бидат 
присутни кај македонското стопанство во економската 
соработка со овие земји врз склучени меѓудржавни 
договори ќе се остварува размена и преку определени 
форми и на компензациони работи, а по потреба со 
одделни земји со клиринг. 

За стабилизирање на размената со другите репу-
блики и со земјите од Источна Европа ќе се настојува 
да се договорат индикативна стоковни листи за разме-
на, пред с6 за увоз-на стратегиски суровини и зголему-
вање на извозот на финални производи 

За зголемување на извозот и на девизниот прилив 
ќе се преземаат мерки на економската политика за 
негово поттикнување Поттикнувањето на извозот ќе 
се врши првенствено преку курсот на паричната едини-
ца, како и со поврат на царини и фуги увозни давачки, 
со повраќање на платената царина, возарина Посебно 
ќе се поттикнува извозот на земјоделските производи и 
на производите со повисоки фази на преработка, како и 
на производите со кои Република Македонка распола-
га со позначајни вишоци, а кои во светот имаат посебна 
заштита или пак се под поголемо влијание на берзант-
ските цени Истовремено, за производите кои оствару-
ваат високи цени на домашниот пазар, заради својата 
монополска положба, а кои не се од витално значење за 
стандардот, зголемувањето на ориентираност за извоз 
ќе се врши преку дополнително оптоварување при 
продажбата на домашниот пазар 

Република Македонија ќе води политика на курсот 
на паричната единица спрема конвертибилни^ валути 
со која ќе придонесува да ја оствари проекцијата на 
тековните и кредитно-финансиските трансакции со 
странство за 1992 година 

Ќе се создаваат услови за основање и работа на 
царински зони, каде што за тоа постојам услови и 
економска оправданост 

' Ќе се либерализира увозот нз производи чии што 
домашни производители со подигање на цените и со 
7) Доколку во текот на годината се изврши наламување на 

стапките на данокот од доход (добивка) и на данокот од 
личен доход, за ефектот од зголемувањето на основицата 
за пресметување на царините условена од промената на 
курсот на паричната единица спрема доларот над стапката 
на пораст на инфлацијата, тогаш во рспределбата можат 
да се задржат воспоставените односи од 1991 година 
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други форми на монополско однесување ја нарушуваат 
стабилноста на домашниот пазар. 

Со политиката на селективна заштита на домаш-
ното производство и со други мерки на заштита, во 
услови на пазарно стопанство, ќе се стимулира прои-
зводството наменето за извоз, ќе се обезбедува заштита 
на земјоделските производи и ќе се утврдат производи-
те кои ќе се штитат со увоз врз контингенти. Во 
земјоделството контингентите ќе се утврдуваат времен-
ски, зависна; од сезонскиот карактер на производите. 
Во областа вк вонцаринската заштита во 1992 година ќе 
се применуваат увозни давачки по режим, намена и 
процент како што се вршеше во 1991 година. 

Увозот на стоки ќе се остварува согласно платно-
билансните можности на Република Македонија. 

Ќе се воведе ригорозен режим на компензациони-
те работи и контрола на другата специфични работи за 
да се овозможи извозот на профитабилни!^ и барани 
производи да се изврши со конвертибилни плаќања кои 
како девизен прилив се неопходни за одржување на 
надворешната ликвидност и финансирање на критични-
те инпути од странство. Компензационите работи ќе се 
дозволат првенствено кај извозот чиј пласман е, отеж-
нат на странските пазари. Приоритет ќе му се даде на 
увозот на производите значајни за снабдувањето на 
стопанството и на населението. Поблиску критериуми 
за вршење компензациони работи ќе се утврдат со 
посебна одлука. 

При поголеми нарушувања на проекцијата на те-
ковните и кредитно-финансиските трансакции со стран-
ство на Републиката ќе се подготват и донесат Интер-
вентни мерки за поголеми редуцирања во увозот и 
другите плаќања спрема странство, зголемување на 
опфатот на производите кои се под определен режим на 
извозот , и увозот, давање приоритет при увозот на 
одделни производи, ќе се зголемат поттикнувачки^ 
мерки за извоз, ќе се даде поголема поддршка на 
производството наменето за извоз и друго. 

Ќе се согледаат можностите за воведување различ-
ни рестрикции при одливот на капиталот во странство. 

Политиката на кредитно-финансиските односи со 
странство ќе се заснова на реалните можности за 
задолжување и создавање услови за пристап на маке-
донското стопанство на меѓународниот пазар на капи-
тал и меѓународните финансиски организации. 

Краткорочно^ задолжување на Република Маке-
донија во 1992 година ќе се врши по исклучок само 
заради навремено извршување на фиксните и гаранти-
раните обврски спрема странство и премостување на 
динамичката неусогласеност помеѓу девизниот прилив 
и одлив. 

Заради финансирање на дефицитот кој не ќе може 
да се покрие на друг начин, ќе се користат финансиски 
кредити од странство. Меѓутоа, реално е да се оцени 
дека за тоа не постојат објективни можности се до 
конечното разрешување на југословенската криза. 

Странските вложувања во Република Македонија 
ќе се поттикнуваат со ослободување од плаќана царини 
и други увозни давачки за увоз на опрема доколку 
увезената опрема претставува влог на странското лице 
или се набавува од средства на странско лице сразмерно 
на учеството на вложените средства во вкупната инве-
стиција, даночни ослободувања, осигурување од ^ к о -
мерцијален ризик. Владата на Република Македонија 
ќе склучува спогодби со други земји со кои ќе се 
избегнува двојното оданочување на овие вложувања. 

За остварување на економската политика во еко-
номските односи со странство ќе се преземе следното: 

1) Ќе се подготви програма на мерки и активности за 
успешно прилагодување и вклучување на маке-
донското стопанство џо интегративните процеси 
во Европа, со конкретни предлози за прилагоду-

вање на стопанството на Република Македонија 
кон проектот ЈЕвропа 92" и евентуално отвора-
ње на процес за склучување спогодба за слободна 
трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА; 

(2) За обезбедување девизни средства за потребите 
на Републиката ќе се продолжи со издвојување на 
30% од девизните приливи на претпријатијата по 
основ на извоз на стоки и услуги. Приоритет ќе 
се даде на увозот на сурова нафта, суровините и 
репроматеријалите за производство на лекови и 
набавка на лекови, медицински потрошен мате-
ријал, суровини за производство на вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растегафта, 
како и на увозот на основни прехранбени прои-
зводи; 

(3) Ќе се продолжи со обезбедување надомест на дел 
од каматите на кредитите кои се користат за 
извоз на опрема, сообраќајни средства (автобу-
си), инвестициони работи во странство; 

(4) Ќе се продолжи со ослободување од плаќање 
данок од доход (добивка) за делот од доходот, 
односно добивката што правните лица ќе го 
остварат со извоз на стоки и услуги, сразмерно 
учеството на приходите од извоз во вкупниот 
приход на правните лица; 

(5) Приливот на девизни средства од девизните 
дознаки и од тезаурација за купените стоки и 
трајни потрошни добра со домашна валута од 
девизно потекло ќе се ослободува од данок на 
промет на производи на граѓаните и граѓанските 
правни лица или со одобрување регрес во цената, 
како и со други инструменти. Средствата за 
регрес ќе се обезбедадоо Буџетот на Република-
та; 

(6) Ќе се воведат контингенти за извоз и увоз во 
странство за одделни производи од витално зна-
чење за снабдувањето во Република Македонија; 
и 

(7) Заради заштита на домашното производство, ќе 
се изврши ревизија на стоковниот режим и на 
царинската тарифа и ќе се сообразат другите 
акти. ' 

Пазар и цени 
1. Основно тежиште на мерките на макроеконом-

ската политика ќе се даде на спречувањето на поголеми 
нарушувања на пазарот. Ќе се организира самостоен 
систем на стоковни резерви. 

Приоритет при набавките, односно увозот ќе се 
даде на недостигот на производите, особено на основ-
ните прехранбени и други производи од витално значе-
ње за животот на населението (пченица, шеќер, масло 
за јадење, млеко, одделни видови месо, лекови и друг 
санитетски потрошен материјал, деривати од нафта). 

Во услови на нарушување на пазарот ќе се интер-
венира и од стоковните резерви, а по потреба ќе се 
преземат и други соодветни мерки. Заради ова, по 
потреба ќе се зголемат количините на стоки и ќе се 
прошири листата на производи во стоковните резерви, 
особено на дефицитарните производи и репроматерија-
ли. 

Од стоковните резерви ќе се интервенира по пат на 
откуп или продажба на земјоделските производи кои се 
под заштитни цени, со давање стока на заем и со увоз. 

2. Цените, во принцип, ќе се формираат слободно 
според условите на пазарот. 

Цените на електричната енергија, јагленот, наф-
тените деривати, превозот на стока и патници во 
железничкиот сообраќај, поштенско-телеграфско-те-
лефонските услуги, комуналните услуги и на лековите 
ќе се формираат со примена на режимот на непосредна 
контрола на цените. При ова, ќе се тргнува од просеч-
ните производствени трошоци, од рамништата и одно-
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сите на цените на странскиот пазар на кои се размену-
ваат тие производи и услуги, и од показателите на 
ефикасноста на стопанисувањето. 

Цените во откупот на некои основни земјоделско-
прехранбени и стратешки производи (пченица, масло-
дајни растенија; шеќерна репка, млеко и тутун) ќе се 
утврдуваат во процент од малопродажната цена на 
готовите производи, согласно утврдениот паритет на 
истите. 

Во услови на растројство на пазарот, пореметува-
ње на односите помеѓу цените и појави на монополско 
однесување, ќе се применува режим на непосредна 
контрола на цените и кај други производи и услуги, а 
особено за производите и услугите од витално значење 
за животот на населението. 

Производство и услуги 
1. Во 1992 година тежиштето на активностите ќе 

биде дадено на создавање системски и други услови за 
заздравување на стопанските субјекти, забрзување на 
процесите на сопственичка трансфорамција, сообразу-
вање на овие субјекти за пазарен начин на стопанисува-, 
ње, како и на поголемо вклучување на приватната 
иницијатива и претприемачкиот дух во реализација на 
одделни мали капацитети. 

Со мерките на економската политика ќе се поддр-
жуваат проектите за прилагодување на капацитетите со 
кои располага Република Македонија за производство 
на резервни делови, склопови и одделни стоки за 
широка потрошувачка кои досега не се произведуваа во 
Републиката. 

За намалување на високиот обем на ненаплатени 
побарувања во стопанството ќе се продолжи со задол-
жителна месечна мултилатерална компензација помеѓу 
правните субјекти во Република Македонија. 

Ј- Владата на Република Македонија ќе склучи спо-
годба со владите на Република Словенија и Република 
Хрватска за функционирање на платниот промет. 

До стабилизирањето на стоковната размена со 
другите републики пласманот на производството од 
Републиката во овие подрачја ќе се остварува по пат на 
клиринг, компензации и други форми на стоковна 
размена. 

Ќе се отвори процес на пребивање на меѓусебните 
долговн и побарувања на правните субјекти од Републи-
ка ,Македонија со тие од другите републики. 

Досега воспоставените односи на разни видови 
соработка со стопанските субјекти од другите републи-
ки (кооперативна соработка, доработка на одделни 
производи, посебно од црната и обоената металургија и 
др.) ќе се настојува да продолжат. За оваа цел по 
потреба ќе се остваруваат контакти и на ниво на влади. 

Субјектите од земјоделството, шумарството, водо-
стопанството, рударството (само за површинските ко-
пови) и од градежната оператива за механизацијата 
која не користи јавни патишта, нема да плаќаат надоме-
сток за патишта во цената на нафтените деривати. 

Ќе се врши поврат на увозни такси и други увозни 
давачки врз селективна основа, со што ќе се стимулираг 
увозот на суровини, репроматеријали што не се прои-
зведуваат во Република Македонка, доколку се кори-
стат за производство наменето за извоз. 

Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
поддржува пошумувањето на годините во висина од 
100%, а за мелиорација и реконструкција на деградира-
ните шуми и честаци во висина од 50% од средствата, 
доколку ист обем на средства обезбедат претпријатија-
та што стопанисуваат со шумите на чија територија се 
остваруваат зафатите. 

Ќе се согледа потребата за воведување еколошки 
данок, од кој дел ќе се наоочи за учество во финансира-
њето на Програмата за пошумување на голини. 

Со откупот и пласманот на индустриското и огрев-
но дрво, бичена граѓа, шумските плодови и лековитите 
билки ќе се обезбедува подмирување на потребите на 
Републиката, а продажба вол Република Македонија 
може да се врши само на евентуалните вишоци. 

Стопанските субјекти кои имаат користени креди-
ти од ЈУБМЕС за извршени инвестициони работи во 
Ирак, со меѓудржавни договори до наплатата на своите 
побарувања од оваа земја, нема да ги плаќаат доспеани-
те ануитет према ЈУБМЕС. 

Средствата за поддршка на Програмата за тури-
стичка и информативна пропагандна дејност ќе се 
утврдат во калкулативен износ до 1% од девизниот 
прилив остварен од туризам во 1990 година, со што ќе 
се обезбедува вклучување на сите видови туристичка 
понуда во продажните програми на домашните и стран-
ските туристички агенции. 

За спречување на фиктивни пререгистрации на 
претпријатијата и дуќаните, ќе се заострат критериуми-
те за висината на основачкиот влог и ќе се предвиди 
ставање под хипотека на имотот на сопственикот и на 
неговото семејство со цел гарантирање за неговите 
задолжувања и обврски, како и оневозможување на 
прелевање на општествениот капитал во приватна соп-
ственост. 

Со средства од буџетот на Републиката ќе се 
учествува во финансирањето на градбата на објекти за 
снабдување со вода за пиење на населението во висина 
од 50% од вредноста на проектот, доколку другиот дел 
го обезбеди со свои средства месното население каде 
што се остварува тој зафат. 1 

2. Во земјоделството, со мерките на економската 
политика ќе се поддржува примарното производство, 
особено производството на дефицитарните земјоделски 
производи кои се во функција на снабдувањето на 
виталните потреби на населението и изградените пре-
работувачки капацитети. 

За оваа цел ќе се обезбеди: 
(1) Регрес на каматата по кредити наменети за 

кредитирање на производството, залихите и ре-
зервите на земјоделско-прехранбените произво-
ди. Висината на регресот по кредитите кои се 
користат за одделните намени ќе се движи од 
30% до 70% од есконтната каматна стапка што ја 
применува Народната банка на Македонија; 

(2) Регрес на цената на вештачките ѓубрива, сред-
ствата за заштита на растенијата и квалитетното 
сортно семе. Висината на регресот за вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата ќе 
изнесува 20%, а за набавка на квалитетни сортни 
семиња 30% од тековната производна цена на тие 
производи; 

(3) Ќе се обезедат премии за основните земјоделски 
производи (пченица, шеќерна репка, маслодајни 
растенија и млеко). Висината на премиите за 
земјоделските производители од рамничарските 
подрачја ќе изнесува до 20% од откупната цена, а 
во ридско-планинските подрачја до 40% од от-
купната цена на производите; 

(4) Субвенции за одгледан квалитетен приплоден 
добиток во пчеларството, овчарството, свињар-
ството, козарството, коњарството, рибарството 
и пчеларството; создавање на вештачки ливади; 
регресирање на трошоците за извршена услуга 
кои се во функција на зголемување на индиви-
дуалното земјоделско производство; поттикнува-
ње на производството на здрава храна; 

(5) Учество во финансирањето на изградбата на 
мали акумулации и мали хидромелиоративни си-
стеми; 

(6) Ќе се пропишат заштити цени на земјоделските 
производи и тоа за: пченица, пченка, шеќерна 
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репка, маслодаЈни растенија, суров тутун, оризо-
ва арпа, млеко, волна, гоење на јуниња, овци и 
јагниња Заштитните цени ќе се утврдуваат нај-
малку три месеци пред сеидбата, а откупните 
цени ќе се валоризираат со порастот на цените на 
мало за периодот од сеидбата до откупот. 

(7) За увозот на суровини за производство на веш-
тачки ѓубрива, средства за заштита на растенѕда-
та н ветеринарскнте препарати, протеински ком-
поненти за производство на сточна храна, земјо-
делска механизација и друга опрема н резервни 
делови кон не се произведуваат во Република 
Македонка, ќе се врши поврат на царините и 
другите увозни давачки, 

(8) На увозот на земјоделско-прехранбени произво-
ди кон се произведуваат во доволни колични во 
Републиката, а кои домашните производители ги 
пласираат на домашниот пазар по цени кон не ги 
надминуваат цените на тие производи на свет-
скиот пазар ќе се Воведат посебни давачки, 

(9) чИнвесгиторите и другите субјекти, кои земјодел-
ското земјиште ќе го претворат во градежно, ќе 
мора да извршат мелиорација на друго неплодно 
во плодно земјиште За оваа цел ќе се донесе 
посебен пропис, 

(10) Ќе се поттикнува враќањето на село на семеј-
ствата кои ќе сакаат таму да живеат и на кои 
основното занимање ќе им биде земјоделското 
производство и сточарството Ова ќе се врши 
преку продолжување со ослободувањето од пла-
ќање данок од земјоделска дејност за период од 
пет години на овие семејства, пренесување на 
користење обработливо земјиште во општестве-
на сопственост, 5 стелни краци и до 50 овци од 
резервите на месо во жив добиток, и ќе им се 
преземе отплатата на обврските за каматите по 
кредитите кои тие семејства би ги користеле за 
изградба на земјоделски објекти и набавка на 
соодветна механизација за отпочнување и орга-
низирање на процесот на производството 
Ќе се обезбедат средства за изготвување на 
студија за ревитализација на селото, а во 1992 
година ќе се учествува и во ревитализацијата на 
две села, 

(11) Земјоделците кои ќе вложуваат средства за 
развој на производствени и услужни дејности од 
малото стопанство и во други дејности кои се 
организираат на нивните имоти во селата ќе 
бидат ослободени од плаќање дел од даноците на 
добивка или данок од земјоделска дејност, сра-
змерно делот на вложените средства 

3 Во инфраструктурата тежиштето на активноста 
ќе биде дадено на спречување поголеми нарушувања во 
нивното функционирање Посебен акцент, во услови на 
присутни пореметувања во функционирањето на голе-
мите техничко-технолошки системи, ќе се даде на 
изнаоѓањето алтернативни решенија за нивна поврза-
ност со системите на соседните и други европски земји 
со што ќе се избегнат присутните опасности од поголе-
ми нарушувања и хаварии на системите 

3 1 Во енергетиката 
(1) Со Енергетскиот биланс на Република Македо-

нија за 1992 година ќе се утврди начинот на 
задоволувањето на потербите на стопанството и 
населението од основните енергенти и тоа со 
можното производство од расположивите енер-
гетски капаирттети, со набавки од другите репу-
блики од останатиот дел на Југославија и од увоз, 

(2) Средства за увоз на неопходните количини нафта 
и нафтени деривати ќе се обезбедат со зафаќање 
на дел од девизниот прилив по основ на извозот 
на стоки и услуги, како и со приоритет во 

купувањето девизни средства на девизната берза, -
односно девизниот пазар, 

(3) Доколку дојде до поголеми нарушувања во снаб-
дувањето со поедини видови енергија и реално не 
ќе можат да се задоволат потребите на потрошу-
вачите, ќе се применуваат критериумите на ра-
ционирано снабдување со енергија зависно од 
утврдениот степен на недостиг; 

(4) Ќе продолжи остварувањето на Програмата за 
електрификација на селата 

3 2 Во сообраќајот. 
(1) Ќе продолжат активностите за ратификација на 

третиот заем на Европската инвестициона банка 
со КОЈ е предвидено да започнереализацијата на 
проектот за воведување радио-днспечерски си-
стем на магистралната железничка пруга Скопје-
Гевгелија и реконструкција на пругата Илинден -
распатница „А44, 

(2) Ќе продолжат активности за ратификација на 
третиот секторот заем од Меѓународната банка, 
КОЈ се однесува на рехабилитацијата и рекон-
струкцијата на западниот пат на делниците Киче-
во-Ботун и Тетово-Гостивар и патните правци 
Штип-Струмица и Кадрифаково-Свети Николе 
Ќе продолжи изградбата и реконструкцијата и на 
другите патни правци согласно Годишната про-
грама за изградба, одржување и реконструкција 
на магистралната и регионалната патна мрежа во 
Република Македонија за 1992 година; 

(3) Ќе се подготви студ|да од која ќе се согледаат 
можностите за користење на воздушните и пат-
ните коридори во Република Македонија исток -
запад, 

(4) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
учествува во финансирањето на реконструкција-
та на полетно-слетната патека на аеродромот 
„Скопје“ - Скопје, к|ко и во реконструкцијата на 
езерските пристаништа, 

(5) Ќе се согледа можноста од наменски издвоените 
средства од цената на нафтата и нафтените 
деривати за одржување, модернизација и изград-
ба на патната мрежа во Република Македонија 
дел да се насочи за развој на железничката 
инфраструктура, а дел за изградба и одржување 
на улиците во градските населени места, 

(6) Републиката ќе обезбеди потребен обем на 
меѓународни дозволи за вршена меѓународен 
товарен и патнички сообраќај, со цел да се 
избегне можноста од сообраќајно блокирање на 
извозот од Републиката и од ограничување на 
понудата на транспортните услуги на меѓунаро-
дниот транспортен пазар 

ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Општествените дејности и во 1992 година ќе се 
сретнуваат со проблемите во создадените дефицити и 
загуби во работеното во услови на стеснети можности 
за финансирана Тежиштето на активноста во овие 
дејности ќе биде дадено на создавањето услови за нивно 
рационално организирање и ефикасно финансирана 
Во 1992 година ќе се продолжи со нивно нормативно 
уредува!ве, во насока на менување на организационата 
поставеност, рационализација на мрежата и институ-
циите, воведување повеќе видови сопственост, освен во 
основното образование, развивање на пазарни односи 
во работењето, зголемување на учеството на граѓаните 
при користењето на услугите што ги пружаат установи-
те од овие дејности 

Ова ќе се поддржува со следните мерки на економ-
ската политика 
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(1) Ќе се утврдат критериуми, нормативи и стандар-
ди за обемот и кавлитетот на услугите како 
елементи за формирање на цените на услугите во 
установите, 

(2) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
финансираат програмите за тековно работење на 
општествените дејности до утврдениот стандард 
усогласен со реалните можности Здравствената 
заштита ќе се финансира врз солидарна основа, 
преку Фондост за здравствено осигурување до 
утврденото задолжително ниво За здравствени-
те услуги и услугите од другите општествени 
дејности кои ќе се пружат под посебни услови и 
над утврдените стандарди, средства ќе ги обезбе-
дуваат самите корисници, 

(3) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
поддржува доградбата на објектите со висок 
степен на завртеност на градба, реконструкции-
те и опремувањето на капацитети во поодделните 
дејности, 

(4) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
поддржува развојот на информациониот систем 
во Републиката и реализација на компЈутерско-
- комуникационата мрежа на универзитетите, 

(5) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се 
поддржуваат и активностите за намалување на 
смртноста на доенчињата и малите деца, и подо-
брување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во Републиката, 

(6) Ќе се врши ослободување од плаќање данок од 
добивка на обврзниците кои обавуваат стопанска 
дејност сразмерно на вложените средства во 
научниот и технолошкиот развој, 

(7) За увозот на опрема, научно истражувачка опре-
ма и за информациониот систем на Републиката, 
која не се произведува во Републиката ќе се врши 
поврат на царините и другите увозни давачки, 

(8) Ќе се изменат прописите со што ќе се обезбеди 
средното училиште и факултетот за безбедност и 
општествена самозаштита програмски и финан-
сиски да се вклучат во системот на насоченото 
образование во Републиката 

Инвестиции 
1 Во Инвестиционата политика во 1992 година 

тежишна задача ќе биде создавањето услови за отвора-
ње на инвестиционен циклус во програми за ревитали-
зација и преструктуирање на ПОСТОЈНОТО производство 
потпрени врз приватната иницијатива, иновативните 
извори на средства во Републиката и дополнителна 
акумулација од странство 

Носечка задача за интензивира^ на инвестирање-
то ќе претставува изградбата на сопствен систем и 
модалитети за преобразба на општествената сопстве-
ност во приватна и други форми на сопсгвеост, како и 
интензивирањето на веќе започнатите процеси за при-
ватизација Исто така, ќе се создаваат системски и 
други услови за прЈФлекувзн^ на странски капитал и за 
поинтензивно презентирање на макроразвојните и пое-
динечните инвестициони програми на странските фи-
нансиски пазари Посебен акцент во конципирањето на 
системските решенија ќе се даде на сигурноста за 
вложениот странски капитал, на стабилноста и едно-
ставнота на даночната политика, на даночните олесну-
вања и ослободувања, како и на погодностите при 
изборот и користењето на градежното земјиште 

Со системските решенија ќе се создаваат услови 
инвестиционата активност да се остварува со целосна 
самостојност и слободна стопанска иницијатива на Еко-
номските субјекти, кои поединечно и врз критериумите 
на профитабилност ќе одлучуваат при изборото на 

инвестиционите програми и ќе носат сопствена одго-
ворност и ризик од донесените инвесциони одлуки 
Органите во Републиката ќе содаздадат само општи 
услови на инвеститорите при остварувањето на инве-
стиционата активност и тоа преку поедноставување на 
системот и постапките и збогатување на поттикнувач-
ките мерки од даночната политика, царините и другите 
мерки на економската политика 

2 Во 1992 година и во услови на воспоставување на 
системски решенија позначајно ќе биде стеснет просто-
рот за формирање на средства за инвестиции. 

Можностите за инвестирање на економските суб-
јекти од сопствени извори се минимални, а кај одделни 
претпријатија практично тие и не постојат Одделни 
економски субјекти се безакумулативни, а кај некои 
средства за акумулација се недоволни за измирување на 
отплатите по користените кредити, поради што ќе 
бидат принудени обврските по кредитите да ги покри-
ваат од средствата за амортизација Одделни економ-
ски субјекти ќе бидат продадени дел од амортизацијата 
да ја користат за финансирање на тековните потрени, 
па дури и за исплата на личните доходи на вработените 

И средствата од кредитниот потенцијал на банките 
ќе бидат суштествено реално намалени Тоа е резултат 
на падот на штедните влогови и на депозитите на 
економските субјекти, изгубената реална вредност на 
порано пласираните кредити за инвестиции во основни 
средства и за станбена изградба во приватна сопстве-
ност, неможноста поголем број на претпријатија да ги 
отплатат ануитетите на банките се повеќе ќе биде 
насочено кон поддршка на производството и одржува-
њето на тековната ликвидност, а значително помалку 
во инвестиции и развој 

До разрешувањето на југословенската криза и до 
создавањето на реални претпоставки за намалување на 
изразите високиот ризик од вложувањата, во значител-
на мера ќе изостане и дополнителната акумулација од 
странство Заради обезбедување на поголем прилив на 
странски капитал, КОЈ најрано може да се очекува кон 
средината на оваа година, ќе се интензивираат сите 
активности за продолжување на веќе воспоставените и 
продлабочување на соработката со меѓународните фи-
нансиски и други институции, со цел да се обезбеди 
дополнителен капитал КОЈ би се користел за инвести-
циони проекти за преструктуирање на стопанството, во 
приватниот сектор и за технолошки иновации 

Заради ублажување на проблемите со дебалансот 
во обезбедувањето на изворите на средства кај инвести-
циите во тек и заради заокружување со реални извори 
на финансиската конструкција на идните инвестиции, 
ќе се поттикнуваат вложувањата од иноватните извори 
(акции и др хартии од вредност), дополнителните 
средства од продажбата на општествениот капитал и 
општествените станови, средствата на развојната фон-
дови и особено, директните вложувања на населението 
Средствата шта-ќе се остварат од продажба на опште-
ствените станови ќе се користат исклучиво за изградба 
на станови и за поддржување на развојни програми во 
претпријатијата 

3 За поттикнување на инвестиционата активност 
ќе се преземаат и мерки на економската политика со 
кои ќе се обезбедува 

(1) ослободување на обврзниците кои обавуваат 
стопанска дејност од плаќање данок од добивка 
сразмерно на ангажираните сопствени средства и 
инвестиции, 

(2) ослободување на економските субјекти, во чии 
производни и развојни програми се вложени 
средства на странски правни и физички лица од 
плаќање на данок од добивка за период од три 
години, сразмерно вложените средства; 
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(3) целосно ослободување од плаќање данок од 
добивка на странските претпријатија и физички 
лица за време од 3 години по активирањето на 
објектот; 

(4) поврат на царина и фуги увозни давачки на 
економските субјекти при набавка на земјодел-
ска механизација, сообраќајни средства (освен 
автобусите) и за набавка на модерна технологија 
за проекти со кон се врши преструктуирање на 
стопанството; 

(5) преостанување на користење земјиште за град-
ба на објекти на странските правни и физички 
лица кон ќе инвестираат во стопански проекти во 
Република Македонија како и за градба на објек-
ти од типот шведски села; 

(в) давање гаранции од Републиката по финансиски 
кредити од Светската банка и од други меѓунаро-
дни финансиски институции, за поддршка на 
позначајни зафати за преструктуирање на сто-
панството и за градба на објекти од стопанската 
инфраструктура; 

(7) средства од републичкиот буџет за завршување и 
опремување на објектите од нестопанските дејно-
сти кон се со висок степен на довршеност; 

(8) ослободување на економските субјекти од плаќа-
ње данок на добивка за издвоените средства за 
амортизација на основните средства над пропи-
шаната поминималнн стапки, сразмерно на уче-
ството на повеќе издвоената амортизација во 
дупната амортизација. 

ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕ 

Проблемите сврзани со лицата кои бараат работа 
во 1992 година и натаму ќе се изоструваат заради 
намалената стопанска активност и преминот на пазарен 
начин на работење. Со оглед на долгорочноста во 
решавањето на ова прашање во 1992 година тежнпггето 
на активноста ќе се даде на самовработување^, воспо-
ставувањето и делувањето на механизмите на пазарот 
на работна сила, како и постапно решавање на вишоци-
те на вработените 

Со редефинирањето на функциите и институциите 
за посредување при вработувањето и со воспоставува-
њето единствен систем на информирање, постепено ќе 
се создаваат услови за осмислено организирање на 
понудата и побарувачката на работната сила. Ќе се 
преиспитаат правата што произлегуваат од работен 
однос, како и одделни права што работниците ги 
користат по основ на осигурување од невработеност 
Сврзано со ова, ќе се согледаат можностите за изедна-
чување на правата и тоа како од аспект на времето на 
користење на надоместокот во однос на стажот на 
осигурување, така и во однос на износот на надоместо-
кот 

Со мерките на економската политика ќе се обезбе-
дува 

(1) Намалување на основицата за плаќање данок на 
доход (добивка) на правното лице за делот од 
бруто личниот доход што ќе го исплати за ново-
вработените лица на неопределив време, докол-
ку соодветно се зголеми вкупната вработеност на 
ТОЈ субјект, 

(2) За правните и физички лада во приватниот 
сектор каЈ кои со инспекциска контрола ќе се 
утврди незаконско вработување (работење „на 
диво“) ќе се применува мерка за забрана на 
вршење дејност од најмалку десет години, за 
сопственикот на фирмата и за членовите на 
неговото семејство 

(3) Ќе се изврши изедначување на статусот на 
лицата вработени преку младинските задруги и 

агенции со правата и обврските утврдени во 
прописите од работниот однос; 

(4) За остварување на задачите на политиката на 
вработувањето ќе се насочуваат и средства од 
Фондот за реинтеграција на повратниците од 
западните земји. 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1. Во социјалната политика тежиштето на задачи-

те ќе биде дадено на обезбедувањето социјална заштита 
на граѓаните и на вработените кон од објективни 
причини не ќе бидат во состојба со својот личен труд 
или по друг основ да обезбедат материјална и социјална 
сигурност, како и за тие кои во услови на пресгруктуи-

Еање на стопанството ќе останат без работа Република 
(акедонија ќе утврди социјално-заштшио ниво како 

минимум на социјална сигурност на граѓаните во рамки-
те на домаќинството. Заради тоа ќе се воведе евндедци-
ја за примањата на граѓаните по сите основно Согласно-
можноспггс на Републиката примената на оваа полити-
ка ќе се врши во повеќе фази, а социјално заштитното 
ниво ќе се воведува етапно по одозелмм категории на 
корисници. 

2. Политиката на платите ќе се остварува согласно 
со нормите од колективните договори за вработените 
во кои ќе се утврди минималната цена на трудот. 

До потпишувањето на колективните договори ќе 
се стави под контрола движењето на личните доходи на 
вработените во општествениот сектор од несгопаиски-
те дејности, Јавните претпријапца, монополските прет-
пријатија, одделни ^производни правни лица од сто-
панството, правните лица кои се инсолвентен, како и 
тие што имаат непокриени загуби во работењето. 

3. Во 1992 година кај надоместоците со карактер нат 
личните примања ќе се вршат измени во системите со 
кои се уредуваат одделни права, ќе се воведува нов вид 
заштита за одделни граѓани и ќе се врши рационализа-
ција на правата на корисниците по овие основи 

Во пензиско-инвалидското осигурување ќе започ-
не изградбата на системот за воспоставување права 
согласно вложените средства на поединецот, преиспи-
тување и евентуално укинување на сите поповолни 
решенија при стекнување право на пензија, ослободува-
ње на системот од социјалната компонента или друг 
облик на заштита на осигурениците и нивните потесни 
семејства и развивање на доброволно осигурување со 
средства кои ќе ги обезбедуваат граѓаните надвор од 
утврденото задолжително осигурување 

Во боречко-инвалидската заштита ќе се уреди 
единствен систем за материјално обезбедување на по-
стојните корисници, како и за заштита на граѓаните 
прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност, како и на 
членовите на нивните семејства кои немаат можности 
за материјална и социјална егзистенција Средствата за 
овие намени ќе се обезбедат од буџетот на Република-
та 

За остварување на оваа политика ќе се преземаат 
следните мерки и активности 

(1) Ќе се донесе Програма за заштита на социјално 
загрозеното население во која ќе се утврдат 

8) Ваквите решетка произлегуваат од фактот дека Законот за 
исплата на личните доходи и други лични примања во 
Републиката (Сл весник на СРМ бр 2/91) не би можел да 
се применува во 1992 година поради неговата комплемен-
тарносг со Законот за исплата на личните доходи, сред-
ствата за непосредна заедничка потрошувачка и средства-
та за исхрана на работниците во текот на работата (СЈЈ 
лист на СФРЈ) бр 37/90 и 84/90) чиЈа важност истече 
заклучно со 31 12 1991 година, како и неодржливост на 
примената на член 2 во услови на изразито висока инфла-
ција 
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нивото на заштитата, етапноста во примената на 
ова ниво и бројот на корисниците; 

(2) Ќе се утврдат критериумите, мерилата, начинот 
и постапката за остварување на заштитното пра-
во на одделни корисници; 

(3) Ќе се донесе Про1рама за обезбедување на 
правата на работниците од чија работа престану-
ва потребата заради структура прилагодување 
на стопанството во 1992 година; 

(4) Со билатерални договори ќе се обезбедат трајни 
решенија за исплата на пензиите кои се остваре-
ни во републиките Словенка и Хрватска. Соо-
дветни договори ќе се одлучат и со републиките 
од останатиот дел на Југославија; 

(5) За обезбедување станови,за социјални потреби и 
за субвенционирање на станарината, ќе се издво-
јуваат средства од буџетот на Републиката и од 
средствата од продажбата на општествените ста-
нови на сите субјекти; 

(6) На сопствениците кои ќе вршат надградба на 
индивидуални куќи, а кои го имаат регулирано 
комуналниот придонес за основната градба, ќе 
им се намали обврската за плаќање на овој 
надоместок за 50%; 

(7) Висината на станарините на становите кои нема 
да се продадат ќе се утврди на ниво со кое ќе се 
намират трошоците на амортизациј ата и за те-
ковно и инвестиционо одржување на истите. 

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Политиката на регионален развој во 1992 година, 
односно до утврдувањето на актот за развој и донесува-
њето на системски решенија за регионален развој, ќе се 
остварува со продолжување на решенијата кои важеа 
во 1991 година. Ќе продолжи важноста на Законот за 
определување на подрачјата кои имаат третман на 
стопански недоволно развиени и ќе се обезбедат сред-
ства за остварување на политиката на побрз развој. Ќе 
се напушти досегашниот начин на обезбедување сред-
ства за оваа цел преку задолжителен заем. За првата 
половина од 1992 година тие ќе се обезбедат од репу-
бличкиот буџет како бескаматна позајмица и во про-
порција од 0,30% од планираниот општествен производ 
на вкупното стопанство. 

За остварување на политиката на побр?з развој на 
стопански недоволно развиените краишта ќе се презе-
мат и следните мерки: 

(1) Ќе се врши ослободување од плаќање данок на 
добивка на правните лица и од даноци од личен 
доход од земјоделска дејност и од самостојно 
обавување на стопанска и професионална дејност 
за делот што го остваруваат обврзниците со 
обавување на стопанска дејност во определените 
подрачја во ридско-планинските реони во висина 
од 50% од обврската, и целосно ослободуван^ од 
плаќање на тие даноци кога ,стопанската актив-

ност се обавува во населените места во компакт-
но заостанатите подрачја и во стопански недо-
волно развиените населени места во граничниот 
појас; 

(2) При остварување на истражувачки работи во 
рударството, ќе се обезбедат поповолни услови 
во конструкцијата на финансирањето на истра-
жувањата кога тие се остваруваат во стопански 
недоволно развиените краишта; 

(3) Од плаќање данок на добивка и данок од вршење 
стопанска и професионална дејност ќе бидат 
ослободени во двоен износ, сразмерно на вложу-
вањата на сопствените средства, правните и фи-
зичките лица кои остваруваат инвестициони про-
грами во стопански недоволно развиените опш-

тини, а во троен износ, сразмерно на вложувања-
та на сопствените средства, кога инвестиционите 
програми се остваруваат во подрачја на гранич-
ниот појас и определените ридско-планински рео-
ни и села; 

(4) За увозот на опрема која не се произведува во 
Републиката, а се вградува ве објекти кои се 
градат во стопански недоволно развиените 
краишта ќе се врши поврат на платената царина. 

ОДБРАН/ 
Република Македонија ќе започне да организира и 

развива самостоен систем на одбрана со кој ќе го штити 
територијалниот интегритет и независноста на Репу-
бликата. 

Средствата за потребите на одбраната ќе се обе-
збедат во буџетот на Републиката во висина од 6% 
годишно од вредноста на националниот доход на Репу-
бликата. До организирањето на вооружените сили 
користењето на средствата ќе се остварува со посебна 
програма. Ќе продолжи наменското користење на на-
доместоците за изградба и опремување на скривници^. 

За развој на производството на вооружување и 
воена опрема претпријатијата ќе бидат ослободени од 
плаќање данок од добивка сразмерно на вложените 
средства да оваа намена. 

ПРОЕКЦИЈА НА ГЛОБАЛНИТЕ МАКРОЕКО-
НОМСКИ АГРЕГАТИ 

Во 1992 година макроекономските агрегати би ги 
оствариле следните индикативни големини: општестве-
ниот производ на вкупното стопанство ќе се'намали за 
8% во однос на остварениот во 1991 година, при што 
општествениот производ “во индустријата би се намалил 
за 9%, а во земјоделството ќе се зголеми за 2,0%. 
Извозот на стока поминал но ќе се зголеми за 2%, а 
увозот на стоки номинално ќе се намали за 5%. Вкуп-
ниот број на вработените ќе се намали за 0,5%. Инве-
стициите во основни средства реално ќе се намалат за 
над 9%. Просечните плати по вработен реално ќе се 
намалат за 10,3%. Приходите за финансирање на јавна-
та потрошувачка ќе учествуваат со околу 38% во 
општествениот производ на вкупното стопанство. 

Макроекономската политика на Република Маке-
донка за 1992 година ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија44. 

Бр. 23-293/1 
13. февруари 1992 година „ ^ 

Скопје Претседател ка Владата^ 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

192. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за премер, 

катастар ^запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ44 бр. 27/86 и 17/91), Владата на 
Република Македонија донесе 

Г О Д И Ш Н А ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ-

ТЕ ВО 1992 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се определуваат работите од 

премерот, катастарот и запишување на правата на 
недвижностите што ќе се извршуваат во Републиката 
во 1992 година. 

Во 1992 година премер и катастар на недвижности-
те ќе се врши во подрачјето на општините: Берово, 
Битола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевге-



Стр. 164-Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 март 1992 

лија, Гостивар, Дебар," Делчево, Демир Хисар, Кава-
дарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, 
Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Про-
биштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Стру-
га, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штеп. 

Со Програмата се опфатени следните видови на 
работа: 

A) Премер и катастар на недвижностите со запи-
шување на правата на недвижностите; 

Б) Основни геодетски работи; 
B) Бонитирање на земјиштето; и 
Г) Одржување на премерот и катастарот со комп-

јутерско спроведување на промените во катастарските 
операти и пресметување на катастарскиот приход и 
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност. 

II 

А. Премер и катастар на недвижностите со запишува-
ње и правата на недвижностите 

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 
Програма се состои од: 

- отпочна ање на нов премер; и 
- продолжуван^ на премерот кој е во тек. 
Отпочнување на нов премер ќе се врши на ^пре-

мерените подрачја на општините: Кочани, Кавадарци, 
Ресен и Скопје. 

Продолжување на премерот, кој е во тек, ќе се 
врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, 
Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Го-
стивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, 
Кичево, Кочани. Кратово, Крива Паланка, Крушево, 
Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ра-
довиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струми-
ца, Тетово, Титов Велес и Штип. 

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата за 1992 година ги опфаќа следните 
видови на работа: подготвување на недвижностите за 
авионско снимање; поставување и одредување на врзЦ 
ни точки; авионско снимање и изготвување фотодоку-
ментација за снимените недвижности; дешифрирање на 
недвижностите; пресметување координати и коти на 
геодетски точки; реституција на снимените недвижно-
сти; картографска обработка на оригиналите (планови-
те) на снимените недвижности; пресметување на повр-
шини на катастарски парцели на земјиштето; катастар-
ско класирање на снименото земјиште; мерење и врше-
ње увид на' згради, делови од ?гради (станови) помошни 
објекти и простории; дополнителен премер на недвиж-
ности^; реамбулација со дополнителен премер; при-
преми и компјутерска обработка на податоците од 
премерот; излагање на јавен увид на податоците од 
премерот и запишување на правата на недвижностите и 
умножува!ве (репродукција) на изготвените оригинали 
(планови). 

1. Подготвување на недвижностите за авионско снима-
ње 

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за 
авионско снимање на не премерените подрачја на опш-
тините: Кочани, кое ги опфаќа следните 6 катастарски 
огсштшш (КО): Полаки, Костин Дол, Ново Село, 
Главовица, Небојани и Цера, на вкупна површина од 14 
838 хектари и 14 КО (изграден дел): Бања, Бели, Горни 
Подлог, Градовци, Долни Подлог, Мојашдд, Облеше-
во, Прнбачево, Соколарци, Спанчево, Тркање, Улар-
ци, Чешиново н Чифлик,.на површина од 1100 хектари; 
Кавадарци на 17 КО: Мрзен Ораовец, Фариш, Кесен-
дре, Грбовец, Драдња, Добротино, Шешково, Галиш-
те, Праведник, Кошани, Горниково, Драгожел, Стра-
гово, Крнево, Куманичево, Бојанчшие и Клиново, на 
вкупна површина од 39 891 хектар и 7 КО (изграден 

дел): Возарци, Дреново, Марена, Росоман, Сопот, 
Сирково и Шивец, на вкупна површина од 700 хектари; 
?есен на 42 КО: Долно Дупени, Љубојно, Курбиново, 
Претор, Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, Нако-
лец, Брајчино, Конско, Стење, Лескоец, Отешево, 
Шурленци, Волкодери, Покрвеник, Прељубље, Лавци!, 
Стипона, Евла, Петрино, Болно, Перово, Езерани, 
Дрмени, Царев Двор, Г. Дупени, Г. Бела Црква, Коз-
јак, Сопотско, Јанкоец, Златари, Кривени, Избишта, 
Крушје, Лева Река, Долна Бела Црква, Подмочани, 
Грнчари, Рајца и Асамати, во вкупна површина од 
53.424 хектари, градежен реон на храд Ресен, на повр-
шина од 400 хектари н 15 КО (изграден дел): Јанковец, 
Царев Двор, Отешево, Крани, Подмочани, Асамати, 
Сливница, Избивате, Крушје, Претор, Наколец, Долно 
Дупени, Љубојно, Штрбово и Стење, на површина од 2 
ООО хектари н Скопје на 7 КО: Вучидол, Бардовци, 
Визбегово, Долно Оризари, Бутел, Радишани н Злоку-
ќани, на вкупна површина од 3 821 хектар, од кој во 
размер 1:2500, на површина од 2 561 хектар и1 во размер 
1:1000, на површина од 1 260 хектари. 

2. Поставување и одредување на врзани точки 
Ќе се изврши поставување и одредување на врзни 

точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на 
подрачјето на: Општина Кочани, во размер 1:2500, на 
површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000, на 
површина од 1 100 хектари; Општина Кавадарци, во 
размер 1:2500, на површина од 39 891 хектари и во 
размер 1:1000, на површина од 700 хектари; Општина 
Ресен во размер 1:2500, на површина од 53 424хектари 
и во размер 1:1000, на површина хектари и 
Општина Скопје во размер 1:2500, на површина од 2 561 
хектар и размер 1:1000, на површина од 1 260 хектари. 

3. Авионско снимање на недвижностите 
Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите 

и ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-
копии, фото скици и дијапозиггиви), на снименото 
подрачје на општините: Кочани, на 6 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 14 838 хектари и 14 КО, изграден дел (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 1 100 хектари, Кавадарци на 17 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 39 891 хектар и 7 КО изваден дел (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 700 хектари; Ресен на 42 КО (поименично дадени во 
точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53 424 
хектари, градежен реон на град Ресен, во размер 
1:1000, на површина од 400 хектари и 15 КО, изграден 
дел, (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:1000, на површина од 2 ООО хектари и Скопје на 7 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, 
на површина од 2 561 хектар и во размер 1:1000, на 
површина од 1 260 хектари. 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 
Ќе се изврши дешифрирањеа на деталот на сниме-

ните недвижности на подрачјето на опитните: Коча-
ни, на 20 КО (поименично дадеш! во точка бр. 1), во 
размер 1:2500, на 6 КО, на површина од 14 838 хектари 
и во размер 1:1000, на 14 КО, на површина од 1 100 
хектари; Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во 
точка бр. 1), во размер 1:2500, на 17 КО, на површина 
од 39 891 хектар н во размер 1:1000, на 7 КО, на 
површина од 700 хектари; Ресен, на 42 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 53 424 хектари, градежен реон на град Ресен, во 
размер 1:1000, на површина од 400 хектари и 15 КО, 
изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во 
размер 1:1000, на површина од 2 ООО хектари и Скопје, 
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на 7 КО (поименично дадени во точка бр 1), во размер 
1 2500, на површина од 2 561 хектар и во размер 1 1000, 
на површина од 1 260 хектари 

5. Пресметување на координати и коти на врзни точки 
Ќе се изврши пресметување на координати и коти 

на врзни точки на снименото подрачје на општините 
Кочани, на 6 КО (поименично дадени во точка бр 1), 
во размер 1 2500, на површина од 14 838 хектари и 14 
КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), 
во размер 1 1000, на површина од 1 100 хектари, 
Кавадарци на 17 КО (поименично дадени во точка бр 
1); во размер 1 2 500 на површина од 39 891 хектар и 7 
КО изграден дел (Поименично дадени во точка бр 1), 
во размер 11000, на површина од 700 хектари, Ресен, на 
42 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1 2500, на површина од 53 424 хектари, градежен реон 
на град Ресен во размер 1-1000, на површина од 400 
хектари и 15 КО, изграден дел (поименично дадени во 
точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 2 ООО 
хектари и Скопје на 7 КО (поименично дадени во точка 
бр 1), во размер 1 2500, на површина од 2 561 хектар и 
во размер 1 1000, на површина од 1 260 хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 
Ќе се врши реституција наѓ детал на снимените 

недвижности на подрачјето на општините: Куманово, 
КО Куманово, дел од градежен реон на град Куманово, 
во размер 11000, на површина од 743 хектари, Титов 
Велес, КО Титов Велес, на дел од градежниот реон на 
град Титов Велес, во размер 11000, на површина од 600 
хектари, Кавадарци, на дел од 3 КО (Кавадарци, 
Глишиќ и Ваташа), градежен реон, во размер 1 1000, на 
површина од 625 хектари, Виница, КО Виница, граде-
жен реон, во размер 1 1000, на површина од 350 
хектари, Кочани на 22 КО (Радани, Пантелеј, Виен-
чани, Лешки, Пашаџиково, Јастребник, Горно-Долно 
Градче, Црвена Нива, ^ринор, Вранинци, Безиково, 
Речани, Пресека, Лепопелци, Ново Селани, Жиганци, 
Бурилчево, Кучичино, Теранци, Видовиште, Мородвис 
и Зрновци), во размер 1 2500, на површина од 24 942 
хектари и во размер 11000, на изградениот дел од 6 КО 
(Видовиште, Мородвис, Кучичино, Зрновци, Теранци и 
Жиганци), на површина од 327 хектари и 14 КО 
изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), во 
размер I-1000, на површина од 1100 хектари и Делче-
во, на К(5 Дулица, во размер 1 2500, на површина од 2 
366 хектари 

7. Каргографска обработка на оригинали (катастарски 
планови) 

Ќе се изврши каргографска обработка на оригина-
ли (плановите) на снимените недвижности на подрачје-
то на општините Куманово, КО Куманово, на дел од 
градежниот реон на град Куманово во размер 1 1000, на 
површина од 743 хектари, Титов Велес, КО Титов 
Велес, на дел од градежниот реон на град Титов Велес, 
во размер 1 1000, на површина од 600 хектари, Кавадар-
ци на дел од 3 КО (Кавадарци, Глишиќ и Ваташа), 
градежен реон во размер 1 1000, на површина од 625 
хектари, Виница на 1 КО, градежен реон на град 
Виница во размер 1 1000, на површина од 350 хектари; 
Кочани, на 22 КО (поименично дадени во точка бр 6), 
во размер 1 2500, на површина од 24 942 хектари и во 
размер 1 1000, на 6 КО (поименично дадени во точка 
бр. 6), на површина од 327 хектари и 14 КО изграден 
дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:1000, на површина од 1 1000 хектари- игДелчево„ на 
КО Дулица, во размер 1.2500, на повратив од 2 366 
хектари. 

8 Пресметување на површини на недвижностите 
Ќе се изврши пресметување на површините на 

парцелите на снименото подрачје на општините Кума-
ново, на КО Куманово што ја чинат (Куманово, Проев-
ц е Бедиње и Долно Коњари), на вкупна површина од 
4 131 хектар од која во размер 1 2500, на површина од 
1 888 хектари и во размер 1 1000, на површина од 2 243 
хектари, Кавадарци, на 3 КО (Кавадарци, Глишиќ и 
Ваташа), на вкупна површина од 7 066 хектари, одкоја 
во размер 1 2500, на површина од 6 441 хектар и во 
размер 1 1000, на површина од 625 хектари, Виница, на 
КО Виница на вкупна површина од 1831 хектар, од која 
во размер 1 2500, на површина од 1 481 хектар и во 
размер 1 1000, на површина од ,350 хектари, Титов 
Велес, КО Титов Велес на дел од градежниот реон на 
град Титов Велес, во размер 1.1000, на површина од 600 
хектари, Кочани на 22 КО (поименично дадени во 
точка бр 6), во размер 1 2500, на површина од 24 942 
хектари и во размер 1.1000 на 6 КО (поименично дадени 
во точка бр. 6), на површина од 327 хектари и Делчево, 
на КО Дулица, во размер 1 2500, на површина од 2 366 
хектари. 

9. Катастарско пласирање на земјиштето 
Ќе се изврши катастарско класирање на снимените 

недвижности на подрачјето на општините. Кочани, во 
размер 1 2500, на 23 КО (Теранци, Видовиште, Моро-
двис, Зрновци, Рајчани, Пантелеј, Нивичани, Паша 
џиково, Лешки, Јастребник, Црвена Нива, Припор, Г 
Градче, Вранинци, Речани, Пресека, Безиково, Пола-
ки, Небојани, Цера, Костин Дол, Ново Село и Главови-
ца), на вкупна површина од 37 188 хектари и во размер 
1 1000 на 14 КО (изграден дел). Бања, Бели, Горни 
Подлог, Градовци, Долни Подлог, Мојанци, Облеше-
во, Прибачево, Спанчево, Тркање, Уларци, Чешиново 
и Чифлик, на површина од 1100 хектари, Делчево, во 
размер 1 2500 на КО Дулица, на површина од 2 366 
хектари, Кавадарци, во размер 1 2500, на 7 КО (изгра-
ден дел)- Возарци, Дреново, Марена, Росоман, Сопот, 
Сирково и Шивец, на површина од 700 хектари и 
Скопје, на 7 КО (поименично дадени во точка бр 1), во 
размер 1 1000, на површина од 1 260 хектари 

10 Мерење и вршење увид на згради 
Ќе се врши мерење и вршење увид на згради, 

делови од згради (станови), деловни простории, стопан-
ски, јавни и други објекти, гаражи, шупи и помошни 
простории на подрачјата каде што се врши премер на 
општините: Берово, на 4 КО (Мачево, Негрево, Панча-
рево и Црник), Битола, на 7 КО (Битола-цел, Биља-
ник, Рибарци, Света, Габалавци, Драгарино и Драгожа-
ни), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), 
Валандово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули), Гевге-
лија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 4 КО 
(Отишани, Џепиште, Бомово и Коњари), Делчево, на 4 
КО (Ветрен, Киселица, Очипале и Чифлик), Демир 
Хисар, на 3 КО (Бабино, Базерник и Брезово), Кава-
дарци, на 4 КО (Кавадарци, Бегниште, Ресава и Дабиш-
те), Кичево, на 12 КО (Ехловец, Иванчишта, Кленоец, 
Попоец, Душегубица, Малкоец, Подвис, Пополжани, 
Добреноец, Јаворец, Кнежино и Лавчани); Кочани, на 
3 КО (Бања, Тркање и Облешево), Кратово, на 3 КО 
(Каврак, КОЈКОВО И Мушково); Крива Паланка, на 5 
КО (Варовиште, Крива, Костур, Узем и Жидилово); 
Куманово, на 4 КО (Куманово, Драгоманце, Добрача, 
Стрновац); Неготино, на 5 КО (Демир Капија, Клису-
ра, Дрен, Копришница и Чифлик); Охрид, на 1 КО 
(Охрид), Пробиштип, на 2 КО (Пробиштип и Марчи-
но); Радовиш, на 4 КО (Половнава, Г. Липовиќ, Д. 
Липовиќ и Ракитец); Свети Николе, на 1 КО (Свети 
Николе); Скопје, на 2 КО (Ѓорче Петров и Кисели 
Вода I); Сфугв, на 5 КО (Радожда, Калишта, Маш 
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Влај, Подгорци и Делагожди); Тетово, на 2 КО (Порој 
и Џепчиште); Титов Велес, на 1 КО (Титов Велес) 
Штип, на 7 КО (Пухче, Степанци, Суво Грло, Лескови-
ца, Ново Село, Брест и Пиперово). 

11 Реамбулација - дополнителен премер 
Ќе се врши дополнителен премер - реамбулација 

на настанатите измени на недвижностите во измина-
тиот' период со што ќе се обезбеди фактичка состојба 
на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе 
се врши на подрачјето каде е извршен премерот на 
земјиштето по фотограметриска и класична метода во 
изминатиот период во општините: Берово, на 2 КО 
(Мачево и Негрево); Битола, на 3 КО (Биљаник, 
Рибарци и Света); Македонски Брод, на 2 КО (Сланско 
и Дреново), Валандово, на 3 КО (Градец, Прстен и 
Кочули), Виница, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгелија, 
на 2 КО (Николиќ и Фурка); Дебар, на 4 КО (Отишани, 
Џепиште, Бомово и Коњари), Демир Хисар, на 1 КО 
(Брезово), Делчево, на 6 КО (Делчево, Каменица, 
Ветрен, Киселица, Очипале, Чифлик), Кавадарци, на 2 
КО (Кавадарци, вон град и Бегниште), Кичево, на 1 
КО (Кичево), Копани, на 3 КО (Бања, Тркање и 
Облешево); Кратово, на 3 КО (Каврак, КОЈКОВО И 
Мушково); Крива Паланка, на 3 КО (Варовиште, 
Кркља и Костур), Крушево, на 3 КО (Арилево, Бирино 
и Г. Дивјаци), Куманово, на 1 КО (Куманово), Неготи-
но, на 5 КО (Демир Капија, Клисура, Дрен, Копришни-
ца и Чифлик), Прилеп, на 3 КО (Врбјани, Мирче Ацев 
и М Коњари), Пробиштип, на 2 КО (Пробиштип и 
Марнчино), Радовиш, на 3 КО (Загорци, Гарван и 
Скоруша), Свети Николе, на 1КО (Свети Николе - вон 
град), Скопје, на 12 КО (Кучково, Рашче, Копаница, 
Буковиќ, Чајлане, Семениште, Арнакија, Матка, Г. 
Свиларе, Д 'Свиларе, Блаце и Грачани), Струмица, на 4 
КО (Струмица, ДабшБа, Босилово и Турново), Тетово, 
на 2 КО (Порој н Џепчиште); Титов Велес, на 1 КО 
(Титов Велес) и Штип, на 7 КО (Пухче, Степанци, Суво 
Грло, Лесковица, Ново Село, Брест и Пиперово). 

12 Припрема и компјутерска обработка на податоците 
од премерот 

После завршувањето на пресметувањето на повр-
шините, ќе се внесат податоците во базата на информа-
циониот систем за востановување единствена евиденци-
ја на недвижностите Податоците за носителите на 
правата на недвижностите, нумеричките и описни пода-
тоци со површини, катастарска класа и катастарска 
култура за парцелите на недвижностите се внесуваат во 
медиумите преку компјутерска обработка на општини-
те Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 3 
КО (Биљаник, Рибарци и Света), Македонски Брод, на 
2 КО (Сланско и Дреново), Валандово, на 3 КО 
(Градец, Прстен и Кочули) Виница, на 2 КО (Лески и 
Градец), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, 
на 4 КО (Отишани, Џепиште, Бомово и Коњари), 
Демир Хисар, на 1 КО (Брезово), Делчево, на 6 КО 
(Делчево, Камница, Ветрен, Киселица, Очиполе и 
Чифлик), Кавадарци, на 2 КО (Кавадарцн-вон град и 
Бегниште), Кичево, на 1 КО (Кичево), Кочани, на 3 
КО (Бања, Тркање и Облешево), Кратово, на 3 КО 
(Каврак, КОЈКОВО И Мушково), Крива Паланка, на 3 
КО (Варовиште, Кркља и Костур), Крушево, на 3 КО 
(Арилево, Бирино и Г Дивјаци), Куманово, на 1 КО 
(Куманово), Неготино, на 5 КО (Демир Катова, Клису-
ра, Дрен, Копришница и Чифлик), Прилеп, на 3 КО 
(Врбјани, Мирче Ацев и М Коњари), Пробиштип, на 2 
КО (Пробиштип и Маричино), Радовиш, на 3 КО 
(Загорци, Гарван и Скоруша), Свети Николе, на 1 КО 
(Свети Николе - вон град), Скопје, на 12 КО (Кучково, 
Рашче, Копаница, Буковиќ, ЧаЈлене, Семениште, Ар-
накија, Матка, Г. Свиларе, Д Свиларе, Блаце и Грача-

ни); Струмица, на 4 КО (Струмица, Дабиља, Босилово 
и Турново); Тетово, на 2 КО (Порој и Џепчиште); 
Титов Велес, на 1 КО (Титов Велес) и Штип, на 7 КО 
(Пухче, Степанци, Суво Грло, Лесковица, Ново Село, 
Брест и Пиперово). 

Исто така, ќе се извршат припреми вр формирање 
на база на податоците, преку компјутерска обработка 
на сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулкра-
ни во подрачните одделенија за премер и катастар Ќе 
се изработат пописни листи и ќе се предадат како основ 
за излагање на податоците од премерот за утврдување и 
запишување на правата на недвижностите. 

13. Излагање ма јавен увид на податоците од премерот 
и запишување на правата на недвижностите со дополни^ 
телев премер 

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците 
од премерот на недвижностите при што ќе се утврду-
ваат и запишуваат правата, како и товарите кон посто-
јат на снимените недвижности, на подрачјето на општи-
ните. Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 
5 КО (Логоварди, Егри, Габаловцн, Драгарино н Дра-
гожани), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дрено-
во), Валандово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули); 
Виница, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгел^а, на 2 КО 
(Николиќ и Фурка), Дебар, на 5 КО (Манастирец, 
Отишани, Џепиште, Бомово и Коњари); Демир Хисар, 
на 2 КО (Базерник и Бабино), Делчево, на 2 КО 
(Делчево и Каменица); Кавадарци, на 3 КО (Ресава, 
Дабниште и Бегниште), Кочани, на 1 КО (Оризари); 
Кратово, на 3 КО (КОЈКОВО, Каврак и Мушково); 
Крива Паланка, на 4 КОјЈКрива Паланка, Мартиница, 
Дренак и Б'с), Куманово, на 3 КО (Драгоманце Добра-
ча и Стрновац); Неготино, на 3 КО (Чифлик, Дрен и 
Копришница), Прилеп, на 1КО (Прилеп), Свети Нико-
ле, на 1 КО (Свети Николе), СкопЈе, на 1 КО (Центар 
I) и Струмица, на 4 КО (Струмица, Дабиља, Босилово и 
Турново) 

14 Изготвување на катастарски операти 
Ќе се изготват катастарските операта на недвиж-

ностите по механографски пат за секоја катастарска 
општина посебно, за премерените подрачја на општи-
ните Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 
2 КО (Логоварди и Егри), Македонски Брод, на 2 КО 
(Сланско и Дреново), Валандово, на 3 КО (Градец, 
Прстен и Кочули), Виница, на 2 КО (Лески и Градец), 
Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 3 КО 
(Манастирец, Отишани и Џепиште), Демир Хисар, на 2 
КО (Базерник и Бабино), Кавадарци, на 2 КО (Ресава и 
Дабниште), Кочани, на 1 КО (Оризари), Кратово, на 2 
КО (КОЈКОВО И Мушково), Крива Паланка, на 4 КО 
(Крива Паланка, Мартиница, Дренак и Б'с), Куманово, 
на 3 КО (Драгоманце Добрача и Стрновац), Неготино, 
На 3 КО (Чифлик, Дрен и Копришница), Скопје, на 1 
КО (Центар I), Струмица на 2 КО (Струмица и Даби-
ља) и Тетово, на 1 КО (Џепчиште) 

Со изготвување на катастарските операти како 
последна фаза од премерот ќе биде установена ката-
старската евиденција на недвижностите, врз основа на 
премерот на овие подрачја КОЈ е извршен според Зако-
нот за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите за секоЈа катастарска општина посебно. 
15 Репродукција на оригинали 

Ќе се Изврши репродукција на изготвените ориги-
нали (планови) за премереното подрачје на општините: 
Криги Паланка, на 4 КО (Крива Паланка, Мартиница, 
Дренак и Б'с), во размер 1 2500, на 18 оригинали и во 
размер 1 1000, на 22 оригинали, Скопје, на 1 КО 
(Центар I), во размер 1 1000, на 35 оригинали, и 
Битола, на 2 КО (Логоварди и Егри), во размер 1 2500, 
на 28 оригинали и во размер 1 1000, на 20 оригинали. 
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Б. Основни геодетски работи 
На подрачјето на општините: Битола ш Ресен ќе се 

постават, одредат и пресметаат координати и коти на 
геодетски точки на градска тригоиометриска мрежа. 

На подрачјето на општините. Ресен и Скопје ќе се 
дополнат, постават, одредат и пресметаат координати и 
коти на полнгонометриска мрежа и нивелмански мрежа 
на прецизен и технички нивелман 

В. Бонитирање на земјиштето 
Ќе се изврши бонитирање на плодното земјиште 

освен шумите и пасиштата во планинските високи 
предели на подрачјето на општината Струмица, на 50 
КО, на површина од 41 455 хектари. Ј 

За таа цел ќе се извршат теренски и лаборатори-
ски анализи на плодното зе,мјоделско земјиште на 
наведеното подрачје на 2 368 пенолошки профили со 7 
580 почвени проби. 

Врз основа на добиените резултати од теренските 
и лабораториските анализи ќе се изготват бонитетни 
карти, педолошкн карти, карти на ерозијата, карти на 
водолежностанплавност и земјоделски карти, посебно 
за земјиштетото на секоја катастарска општина 

Г. Одржување иа премерот и катастарот со компјутер-
ско спроведување на измени, во катастарските оне-

рата 
1 Во 1992 година ќе се врши одржување за 1 700 

катастарски општини, според Законот за премер и 
катастар на земјиштето, во следните општини, односно 
Одделенија за премер и катастар во Републиката 
Берово во 16 КО (катастарски општини), Битола во 124 
КО, Македонски Брод во 50 КО, Валандово во 22 КО, 
Виница во 15 КО, Гевгелија во 34 КО, Гостивар во 87 
КО, Дебар во 36 КО, Делчево во 29 КО, Демир Хисар 
во 38 КО, Кавадарци во 46 КО, Кичево во 78 КО, 
Кочани во 46 КО, Кратово во 28 КО, Крива Паланка во 
36 КО, Крушево во 23 КО, Куманово во 109 КО, 
Неготино во 33 КО, Охрид во 49 КО, Прилеп во 113 
КО, Пробиштип во 35 КО, Радовиш во 50 КО, Ресен во 
43 КО, Свети Николе во 43 КО, Скопје во 147 КО, 
Струга во 48 КО, Струмица во 74 КО, Тетово во 92 КО, 
Титов Велес во 84 КО и Штип во 72 КО 

За 18 катастарски општини одржувањето ќе се 
врши според Законот за премер, катастар и запишува-
њето на правата на недвижностите и тоа Крива Палан-
ка во 15 КО и Кратово во 3 КО. 

Ќе се врши спроведување на настанатите измени 
на податоците на премерот и катастарот на недвижно-
стите во катастарските операти на 1 718 катастарски 
општини во Републиката Бројот на измените изнесува 
околу 250 ООО 

2 Ќе се врши пресметување на катастарскиот 
приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски 
општини во Републиката 

3 Ќе се врши пресметување и обработка на данок 
и придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од 
земјоделска дејност во Републиката Обработката на 
даноци ќе се врши за околу 300 ООО даночни обврзници 
во Републиката 

Врз основа на вкупниот катастарски приход и 
податоците за даночните обврзници, во текот на 1992 
година, ќе се изврши компјутерска обработка на обло-
гот на даноците и придонесите на граѓаните од земјо-
делска дејност Обработката на облогот ќе се дистри-
буира во следните излезни листи решенија за даночни 
обврзници, облагателнн листи, азбучни прегледи за 
даночните обврзници, рекапитулации по катастарски 
општини и општини и друга документација 

Компјутерската обработка ќе се изврши во 28 
општини, односно, подрачни единици на Министер-
ството за финансии Берово со 8 237 даночни обврзни-

ци, Валандово со 3 351 даночш обврзници, Виница со 4 
570 даночни обврзници, Дебар со 3 956 даночни обврз-
ници, Делчево 7 469 даночни обврзници, Демир Хисар 
со 5 368 даночни обврзници, Гевгелија со 8 672 даночни 
обврзници, Гостивар со 13 137 даночни обврзници, 
Кичево со 14 581 даночни обврзници, Кратово со 4 782 
даночни обврзници, Крушево со 2 882 даночни обврзни-
ци, Куманово со 29 820 даночни обврзници, Македон-
ски Брод со 6 404 даночни обврзници, Охрид со 16 699 
даночни обврзници, Крива Паланка со 8 186 даночни 
обврзници, Пробиштип со 4 723 даночни обврзници, 
Радовиш со 8 674 даночни обврзници, Ресен со 7 654 
даночни обврзници, Неготино со 5 767 даночни обврз-
ници, Скопје со 44 125 даночни обврзници, Свети 
Николе со 8 226 даночни обврзници, Струга со 14 870 
даночни обврзници, Тетово со 26 889 даночни обврзни-
ци и Титов Велес со 14 579 даночни обврзници, или 
вкупно 273 113 даночни обврзници по основ на земјо-
делска дејност. 

III 
Потребни средства 

За извршување на работите од оваа Програма се 
обезбедуваат средства од Републичкиот буџет 

- трошоци за премер во износ од 85 ООО 000,00 
динари н 

- за опрема 200 ООО 000,00 динари 
Висината на средствата од став 1 на оваа глава се 

утврдени според трошоците на премерот и катастарот 
на недвижностите во месец декември 1991 година 
Висината на средствата за 1992 година ќе с^ валоризи-
раат според реалните трошоци на премерот и катаста-
рот на недвижностите во 1992 година 

IV 
Завршеа одредба 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Служен весник на Република 
Македонија“ 

Бр 23-326/1 „ ^ 
27 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Ниола Кљусев, с.р, 

193 
СПОГОДБА 

ЗА СТОПАНСКА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 
Република Словенија и Република Македонија, со 

оглед на значењето на стопанската и научно-техничка-
та соработка, а заради соработка при реализацијата на 
заемно корисни односи и нивно вклучување во проце-
сот на светската економија, почитување на практиката 
и нормите на меѓународниот пазар, како и на одредбите 
од Општата спогодба за царини и трговија при .опреде-
лувањето на зоната на слободна трговија, како и со 
желба, врз основа на рамноправност и заеднички инте-
реси, да ги одржуваат постојните и да развиваат идни 
меѓусебни стопански односи, според начелото на зони 
за слободна трговија и заради разрешување на меѓусеб-
ните стопански односи, што настанале пред 8 октомври 
1991 година, се договорија за следново 

Член 1 
Република Словенија и Република Македонија (во 

натамошниот текст држави-договорни страни), согла-
сно со своите прописи и правила, како и врз основа на 
одредбите од оваа спогодба, ќе ги остваруваат и уреду-
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ваат односите што се од заеднички интерес и што ќе 
бидат во прилог на ошптествено-економскнот развој на 
Република Македонија и Република Словенија 

Државите-договорени страни заемно ќе оствару-
ваат такви можности за реализација на економскиот 
систем, што ќе' гарантираат слободно движење на 
стоките, услугите, вложувањата, парите, капиталот, 
информациите, како и движење и вработување на 
клучниот персонал на правните лица, слободно движе-
ње на работната сила и изведување на услугите на 
субјектите од едната договорена страна во другата, 
како и слободно движење на луѓето, коешто нема 
значење на вработување како развој на разни видови 
на економски, научно-технички врски меѓу субјектите 
од двете договорни страни. Притоа, посебно внимание 
ќе им посветат на заедничките долгорочни спогодби со 
партнери од други држави, што се темелат врз повисо-
ки форми на економска соработка и ќе создаваат 
можности за реализација на таквите спогодби со почи-
тување на економските и на развојните интереси на 
сите партнери во спогодбата 

Член 2 
Државите-договорни страни, заради постигнување 

на постојан пораст на заемните стопански текови, ќе Ја 
поттикнуваат и размената, како на нова, така и на 

стандардна стока и услуги, како и сите видови посебни 
форми на надворешнотрговското работење, заеднички-
те вложувања, деловно-техничката соработка, форми-
рањето претпријатија и претставништва, како и кори-
стењето на нивните слободни зони 

Член 3 
Врз основа на член 24 од Општата спогодба за 

царини и трговија (Општата царинска и трговска спо-
годба), меѓусебниот промет на стоки, по потекло од 
договорните страни, е ослободен од плаќање царини и 
други давачки со еднакво дејство, освен од плаќање на 
трошоците на царинската постапка. 

За меѓусебниот промет на стоки, по потекло од 
договорените страни и услуги меѓу субјектите од обете 
договорени страни не важат одредбите на прописите за 
надворешнотрговедото работење, со кои се пропишани 
увозните и извозните контингенти, дозволите, освен во 
случаите што се предвидени со меѓународните спогодби 
или други управни постапки на надлежните органи на 
државата-договорна страна, што важат во надвореш-
нотрговскиот промет со трети држави 

При пресметувањето на данокот на промет и на 
другите давачки за стока по потекло од државата-дого-
ворна страна и за услуги, што ги вршат субјекти на 
државата-договорна страна, секоја држава-договорна 
страна, според начелото на реципроцитет, ќе ги приме-
нува стапките што важат за домашната стока, односно 
услуга 

Со анекс, што е составен дел на оваа спогодба, 
државите-договорни страни во спогодбата можат да ги 
определат производите, за кои не важат посебните 
олеснувања од ОВОЈ член и видовите олеснувања, што не 
важат за одделни производи 

Член 4 
Потеклото на стоката се утврдува согласно со 

мерилата што ги применува Европската заедница во 
трговијата со двете држави-договорнн страни на денот 
на потпишувањето на оваа Спогодба Државите дого-
ворни страни можат да се договорат да ги модифици-
раат тие мерила и правила во форма на посебен 
протокол, што ќе стане составен дел на оваа спогодба. 

За спроведувана на правилата за утврдување на 
потеклото на стоката и за решавање на сите други 

прашања во врска со царинењето и царинската евиден-
ција, државите-договорнн страни ќе формираат коми-
сија за соработка во областа на царините Во комисија-
та ќе бидат по три (3) члена од секоја држава-договор-
на страна 

Член 5 
Државите-договорни страни се согласуваат, 

одредбите од оваа Спогодба да не влијаат врз донесува-
њето противдампинг одлуки, односно против субвеи-
ционираннот извоз, согласно нивните меѓународни об-
врски. 

Член 6 
Државите-договорпи страни се обврзуваат, заради 

избегнување на ДВОЈНО оданочување, да ги уредат пра-
шањата околу оданочувањето на имот н приходи со 
посебна спогодба 

Член7 
Платниот промет меѓу државнте-договорни стра-

ни ќе се одвива согласно со националното законодав-
ство на двете договорни страни и важечката платна 
спогодба. 

Државите-договорни страни се согласуваат спо-
годбено да ги определат годишните листи на стоки и 
услуги, што во заемниот промет се плаќаат преку 
посебна сметка (клиринг). 

Член 8 
Државите-до говори и страни се обврзуваат дека на 

подрачјето на банкарството и на осигурува н,ето, согла-
сно со националното законодавство како и врз начело-
то на реципроцитет, ќе обезбедат (овозможат) прере-
гистрација на деловните банки и осигурителни заводи, 
резиденти во двете договорни страни и ќе им гаранти-
раат непречено продолжуван^ на работењето 

Во областа на банкарството, државите-договорш 
страни се обврзуваат дека ќе го гарантираат исполнува-
њето на договорените обврски во рокови и валути од 
кредитните и гарантните спогодби, за обврските на 
субјектите со седиште на својата територија 

Член 9 
Државите-договорни страни се обврзуваат дека 

меѓусебното вработување на работниците, како и дру-
гите прашања од социјалната заштита, (пензии, инва-
лиднини, здравствена заштита и слично) ќе ги уреду-
ваат со посебни спогодби 

Член 10 
Државнте-договорни страни се обврзуваат дека ќе 

дозволуваат формирање и работење на мешовити и 
приватни претпријатија, подружници и претставништва 
на субјектите од другата држава-договорна страна, 
согласно со националното законодавство и врз принци-
пот на реципроцитет 

Државите-договорни страни меѓусебно ќе им ово-
зможат на правните лица со седиште во другата држа-
ва-договорна страна и на физичките лица, државјани 
на другата држава-договорна страна, движниот и не-
движниот имот што се наоѓа на територијата на држа-
вата-договорна страна и со КОЈ тие лица располагале на 
ден 7 X 1991 година, да го користат за формирање на 
претпријатија во таа држава-договорна страна По 
основањето на претпријатијата се дозволува трансфер 
на капиталот на акционерите. 



4 март 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13-Стр. 169 

Член 11 
Државите-договорни страни се обврзуваат дека на 

физичките и на правните лица од другата држава-дого-
ворна страна, на својата територија, ќе им гарантираат 
рамноправна заштита на сопственоста, така како што 
таа им е загарантирана на домашните физички и правни 
лица (недвижности, средства, опрема). 

Член 12 
Државите-до говорни страни се обврзуваат дека со 

Посебна спогодба ќе ги уредуваат и остваруваат односи-
те од областа на копнениот, воздушниот и поштенско-
-телекомуникациониот сообраќај. 

Член 13 
Државите-договорни страни се обврзуваат дека ќе 

разменуваат искуства во'областа на институционални-
те, административните, финансиските и други работи, 
што се предмет на заеднички интерес. 

Член 14 
Државите-договорни страни ќе соработуваат и во 

други области, како што се: редовна размена на инфор-
мации, особено во врска со нивното законодавно уреду-
вање и програмите од областа на стопанството, како и 
други информации, потребни за создавање на меѓусеб-
ни врски, соработка во рамките на меѓународните 
организации, размена на кадрови, наука и технологија. 

Член 15 
Сите евентуални спорови, што би произлегле, од 

оваа спогодба, државите-договорни страни ќе ги реша-
ваат спогодбено, врз принципите на рамноправност и 
заемна корист. 

Член 16 
Трошоците што ја товарат соработката, согласно 

со оваа спогодба се покриваат, односно делат по клуч: 
за тоа, договорните страни ќе се договараат од случај 
до случај. 

Член 17 
За остварување на целите од оваа спогодба, држа-

вите-договорни страни ќе формираат мешовита коми-
сија, што ќе ја сочинуваат по пет (5) членови од секоја 
држава-договорна страна. 

Мешовитата комисија ги има следниве задачи: 
- го оценува остварувањето на задачите и работите 
што се наведени во оваа спогодба и подготвува 
предлози за овисртшување на целите, за да се постиг-
нат оптимални резултати; 
- подготвува услови за размена на информации од 
областа на соработката во трговијата, индустријата 
и други гранки, како и во областа на науката, 
технологијата и спсцијализацијата; 
- ги анализира понатамошните мерки за забрзување 
и развој на стопанската соработка. 

По барање на едната од договорните страни и по 
потреба, мешовитата комисија подготвува состанок на 
подрачјето на Република Словенија или Република 
Македонија. 

Член 18 
Оваа спогодба важи се додека едната од државите-

-договорни страни во писмен пат, но најдоцна шест (6) 
месеци пред отстапувањето не и соопшти на другата 
држава-договорна страна дека отстапува од спогодба-
та. 

Ако спогодбата биде прекината, двете држави-до-
говорни страни ќе направат с6 што е потребно за да 
обезбедат спроведување на проектите од оваа спогод-
ба. 

Член 19 
Оваа спогодба стапува на сила на денот кога двете 

држави-договорни страни заемно ќе се информираат за 
потврдувањето на Спогодбата од страна на надлежните 
органи на двете држави-договорни страни. 
Составено во Љубљана на 25 февруари 1992 година во 
четири (4) оригинални примероци на словенечки и на 
македонски јазик, за секоја договорна страна по еден 
(1) примерок од секој јазик, при што секој примерок 
има еднакво значење. 

ПОТПИСНИЦИ: 

Република Македонија Република Словенија 

194. 
Република Македонка и Република Словенија 4 

(во натамошниот текст: спогодбени држави) согласно 
со член 8 од прифатената спогодба за плаќање и според 
став 2 од член 7 на Спогодбата за стопанска соработка 
меѓу Република Словенија и Република Македонија 
склучуваат 

СПОГОДБА 
ЗА РАЗМЕНА НА СТОКИ 

ВО 1992 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА СТОКОВНИТЕ 
ЛИСТИ 

Член 1 
Размената на стоки од Република Словенија во 

Република Македонија се врши врз основа на листите 
„А“ - извоз на стока од Република Словенија во 
Република Македонија и листата „В“ - извоз на стоки 
од Република Македонија во Република Словенија. 
Листите се приложени кон оваа спогодба и претставу-
ваат нејзин составен дел. 

Член 2 
Стоковните листи од член 1 на оваа спогодба мора 

да бидат вредносно усогласени. Како основа за вредно-
сното пресметување се употребува пресметковната 
единица ДЕМ. Државните-договорни страни можат со 
анекси кон оваа спогодба да ги дополнуваат стоковните 
листи. 

Член 3 
Испораката на стоките што се одредени во стоков-

ните листи на оваа спогодба и со анексите е обврзана во 
конечната вредност на стоковните листи, но не и на 
одделните поставки во стоковните листи. Испораките 
на стоките ќе се вршат со договори што ќе ги склучу-
ваат стопанствениците од двете спогодбени држави. 

Член 4 
Стоката што се испорачува врз основа на стоков-

ните листи од оваа спогодба и на анексите ќе се плаќа 
според одредбите од член 8, и 9 и 10, од важечката 
спогодба за плаќање преку клириншка сметка на секоја 
држава-договорна страна. 

Член 5 
За реализирање на одредбите од оваа спогодба и 

на анексите и за оценување на извршувањето на илат-
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т о т промет и утврдување на салдата кај посебната 
сметка, споредбените држави, секоја за себе, ќе одре-
дат надлежен орган 

Член 6 
Евентуалните спорови и несогласност што би 

произлегле од извршувањето на оваа спогодба и анек-
сите, спогодбените држави ќе ги решаваат спогодбено. 

Член 7 
Оваа спогодба започнува да важи кога двете спо-

годбенн држави ќе си соопштат една на друга дека 
спогодбава е потврдена од надлежните органи на двете 
спогодбени држави. 

Член 8 
Оваа спогодба важи за период за КОЈШТО И е 

склучена, а може да важи и дотогаш, додека една од 
спогодбоните држави, во писмена форма не Л соопшти 
на другата спогодбеничка дека отстапува од оваа спо-
годба, но тоа треба да го направи најмалку два месеца 
пред своето отстапување. 

Член 9 
Ако се случи, оваа спогодба да биде прекината, 

двете споредбени држави треба да направат се што е 
можно за да обезбедат реализација на размената на 
стоката од стоковните листи, што се составен дел на 
оваа спогодба 

Член 10 
Оваа спогодба е напишана во четири оригинални 

примероци на словенечки и на македонски јазик, за 
секоја страна по еден примерок од двата јазика, притоа 
секој оригинал е правносилен 

Во Љубљана, 25 февруари 1992 година 

Република Македонија Република Словенија 

ЛИСТА А 
(предлог на Република Словенија^ 

ИЗВОЗ НА СТОКИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С Т О К И ВРЕДНОСТ ВО 
МИО ДЕМ 

- производи на црната и 
12,0 обоената металургија 12,0 

- производи на неметалната 
9,0 индустрија 9,0 

- производи на металната и 
27,0 машинската индустрија 27,0 

- производи на електро ин-
37,0 дустријата 37,0 

- производи на хемиската и 
50,0 на гумарската индустрија 50,0 

- производи на градежната 
8,0 индустрија 8,0 

- производи на дрвната ин-
20,0 дустрија . 20,0 

- производи на индустрија-
20,0 та за целулоза и хартија 20,0 

- производи на текстилната 
8,0 индустрија 8,0 
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- производи на кожарската, 
крзнарската и чевларската 
индустрија 10,0 
- производи на сточарско и 
земјоделското производ-
ство 10,0 

ВКУПНО: 211,0 

Забелешка 1 ДЕМ ^ 46,28 СИТ (среден курс на ДЕМ 
кај Банката на Словенија на 17 II1992) 

ЛИСТА „В“ 

ИЗВОЗ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕ-
ПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Име на стока Вредност 
во мил. ДЕМ 

- производи од црната и 
обоената металургија 52,0 
- производи од индустрија-
та на неметали 0,3 
- Производи од металната 
и машинската индустрија 20,0 
- производи од хемиската и 
индустријата за гума 13,5 
- производи од индустрија-
та за градежништво 13,5 
- производи од индустрија-
та за целулоза и хартија 0,5 
- производи од текстилната 
индустрија 7,5 
- производи од индустрија-
та за кожа, крзно и чевли 15,0 
- производи од земјодел-
ско - прехранбено и земјо-
делско (селско-стопанско) 
производство 68,7 
- производи од дрвната ин-
дустрија 5,0 
- производи од електроин-
дустријата 15,0 

ВКУПНО 211,0 

Забелешка 1 ДЕМ ^ 46,28 СИТ (среден курс на ДЕМ 
на Банката на Словенија на ден 17 II 1992 година) 

195. 
Република Македонија и Република Словенија 

склучуваат 

С П О Г О Д Б А З А П Л А Ќ А Њ Е 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредува начинот на вршењето 

на платниот промет меѓу Република Словенија и Репу-
блика Македонија 

Член 2 
Плаќањата меѓу државите - договорни странки ќе 

се вршат “во конвертибилна валута, плаќања во доми-
цилните валути на Република Словенија и Република 
Ме кедоннја преку нерезидентни сметки и плаќања 
преку клириншката сметка, сообразно со домицилното 
законодавство, во сите форми на меѓународната бан-
карска практика 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Член 3 
Во Република Словенија нерезидентните сметки 

ќе се отворат кај деловните банки, во Република 
Македонија при Службата за општествено книговод-
ство на. Македонија. 

Државите - договорни страни со своите прописи ќе 
овозможат нерезидентите од другата држава - договор-
еа страна да отворат нерезидентни сметки во домицил-
ната валута на државата - договорна страна. 

Член 4 
Средствата на нере,зидентните сметки од член 3. 

на оваа Спогодба нерезидеитите може да ги користат за 
плаќање стоки и услуги, за пренос на нерезндентни 
сметки на друга лица за плаќање стоки и услуги, за 
вложување капитал, за конвециски обврски и за други 
дели, сообразно со домицклното законодавство. 

Со посебна спогодба може да се одреди средствата 
од нерезидентните сметки да се користат за пренос на 
други сметки, за плаќање на пензии, инвалиднини, 
здравствено осигурување и други плаќања од подрачје-
то на социјалната заштита. 

Државите - договорни страни се согласуваат да 
може да се отворат' посебни нерезидентни сметки кај 
Министерството за правосудие и управа на Република 
Словенија и Министерство за правосудие и организаци-
ја на Република Македонија за пренос на средствата за 
извршување судски и други одлуки за присилно извршу-
вање. Евиденцијата за состојбата и прометот ја водат 
Министерството за правосудие и управа на Република 
Словенија и Министерството за правосуден и организа-
ција на Република Македонија. 

Член 5 
Државите - договорни страни се согласуваат, соо-

бразно со домицилното законодавство да овозможат 
израмнување на обврските и на побарувањата со ком-
пензација, цесија и друга форма на надоместување. 

Член 6 
Државите - договорни страни ќе овозможат со 

своите прописи физичките лица да може да изнесуваат 
определена сума на домицилна валута и да ја менуваат 
во менувачниците во валутата на другата држава -
договорна страна. 

Централните банки на државните договорни стра-
ни може да се договорат со посебна спогодба заменети-
те банкноти да ги репатрираат. 

Член 7 
Оваа спогодба се употребува, исто така и за 

израмнување на отворените побарувања и обврски што 
се создадени пред 8 октомври 1991 година преку сметки 
од член 3, на оваа спогодба. 

Член 8 
Државите - договорни страни се согласуваат пла-

ќањата преку клириншката сметка да се вршат само за 
размена на стоки и услуги што се вклучени во Спогод-
бата за размена на стоки врз основа на стоковни листи, 
што владите ја склучуваат посебно за секоја година. 

Клириншката сметка во Република Словенија ќе 
се отвори во Љубљанска банка, д.д. Љубљана, во 
Република Македонија клириншката сметка ќе се отво-
ри кај Народната банка на Македонија. 

Член 9 
Прометот и состојбите на клириншките сметки се 

водат во ДЕМ, како единица за пресметување (во 

натамошниот текст: КП ДЕМ). Курсот меѓу толарот и 
КЛДЕМ го определува Владата на Република Словени-
ја, курсот меѓу валутата на Република Македонија и 
КЛДЕМ го определува Владата на Република. Македо-
нија. 

Стоковната размена се врши преку клирнншките 
сметки во однос 1:1, така што максималната разлика во 
состојбите на клириншките сметки не смее да е поголе-
ма од 10% од вредноста на договорениот годишен 
промет на стока и услуги за секоја одделна година. 

Кога салдото на клириншката сметка ќе ја достиг-
не максималната разлика од претходниот став на овој 
член, прометот на стоките и услугите по стоковната 
листа ќе,се урамнотежн. 

Член 10 
Состојбата на клириншката сметка се утврдува 

постојано и при секоја промена, а ускладувањето се 
врши еднаш месечно. Месечно утврдените салда на 
клириншките сметки се порамнуваат ео испорака на 
стоки и услуги во следниот месец. Евентуалното салдо 
од став 2 на претходниот член од оваа Спогодба се 
порамнува секое тримесечје со испорака на стоки и 
услуги, ако тоа не е можно, израмнувањето на салдата се 
врши во конвертибилна валута во рок од 15 дена по 
тримесечјето. 

Член 11 
Можните спорови и несогласност што би прои-

злегле од оваа спогодба државите - договорни страни 
ќе си уредуваат спогодбено. 

Член 12 
Оваа спогодба влегува во сила од денот кога 

државите - договорни страни ќе си соопштат по писмен 
пат дека се извршени сите потребни постапки според 
домицилното законодавство за овистинување на оваа 
спогодба. 

Член 13 
Оваа спогодба важи се дотогаш додека едната од 

државите - договорни страни, во писмена форма и 
најмалку шест месеци пред отстапувањето, не и соопш-
ти на другата држава - договорна страна дека отстапува 
од оваа спогодба. 

Член 14 
По прекинувањето на важноста на оваа спогодба 

плаќањата може да се вршат и натаму според определ-
бите од оваа спогодба, но најмногу уште шест месеци 
по отстапувањето од спогодбата, ако државите - дого-
ворни страни не се договорат поинаку. 

Член 15 
Оваа спогодба е составена во четири (4) еднакви 

примероци на словенечки и на македонски јазик, секоја 
страна добива по еден примерок од двата јазика, притоа 
сите примероци имаат еднаква правна важност. 

Член 16 
Државите - договорни страни се согласуваат пот-

пишанава спогодба да се објави во „Службен лист на 
Република Словенија14 и во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Во Љубљана, на ден 25 февруари 1992 година 

Република Македонија Република Словенија 
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Одобрение издадено од СО Гостивар на име Наџи 
Сулејмани, Гостивар. (3899) 

Возачка дозвола на име Џевдет Хајредини, Гос-
тивар. (3906) 

Одобрение за вршење занаетчиска дејност - трго-
вија на име Сејдини Аднан Исмени, Гостивар. (3907) 

Работна книшка на име Добре Јаневски, Крива 
Паланка (3910) 

Работна книшка на име Момчиловиќ Солунка, 
Скопје (1) 

Работна книшка на име Слезенковски Славе, 
Скопје (2) 

Работна книшка на име Божиновски Димитрија, 
Скопје (3) 

Работна книшка на име Цветановска Нада, Ско-
пје. (А) 

Работна книшка на име Костов Ацо, Скопје. (5) 
Работна книшка на име Паневски Радомир, Ско-

пје (6) 
Работна книшка на име Паневски Миле, Скопје. 

Работна книшка на име Спасов Васил, Скопје. (8, 
Работна книшка на име Ристиќ Радмила, Скопје. 

(9) 
Работна книшка на име Станковиќ Зоран, Скопје. 

(10) 
Работна книшка на име Анастасија Јотевска, 

Скопје (11) 
Работна книшка на име Фадил Мемиш, Скопје. 

(12) 
Работна книшка на име Ѓорѓија Секуловска Ско-

пје. (13) 
Чековна картичка бр 7930СУ03 и чекови од бр. 

70091 до 701Д0. издадени од Комерцијална банка А,Д. 
Скопје на име Горѓи Денишев, Скопје. (30) 

Чековна карта бр. 5816049 и чекови од бр 
70000127339 до 70000177342, издадени од Комерцијална 
банка А Д Скопје на име Соња Јаневска, Скопје (31) 

Решение бр 11-3411 од б,УШ 1991 год, издадено 
од СО „Чаир“ - Скопје, на име Ѓорги Милошевски, 
Скопје (35) 

Решение за златарска дејност бр 12—1006 од 
3 Ш 1988 год , издадено од СО „Центар“ - Скопје на 
име Идар Ќани, ул „Кримска“ бр 55-а, Скопје (38) 

Чекови од бр 3895954 до 3895960, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Мирјана 
Јаневска, Скопје (39) 

Чекови од бр 190506 до 190520, издадени од 
Комерцијална банка АД - СКОПЈС на име Билјана 
Илиева, Скопје (40) 

Работна книшка на име Феим Хаџаџику, с Деле-
г о в а , Струга (42) 

Работна книшка на име Бајрам Хаџаџику, с Дело-
гожда, Струга (43) 

Работна книшка на име Никол! Коскоски, ул „М 
ПИЈАДЕ" бр 7, Струга, (51) 

Работна книшка на име АЛИЈЗ Зегделски, с Лабу-
ништа, Струга (52) 

Работна книшка на име Нади Сулејмани, Тетово 

Работна книшка на име Милка Крстевска, Штип 
(54) 

Решение бр 132099 од 3-1У-1986 год на име 
ЉуљЈим Исмаили, ул „Благоја Тоска“ бр 9, Тетово 

Чек бр 5274727, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Весна Ристовска, Скопје (56) 

Решение бр 11755 од 6 П 1991 година, издадено од 
СО „Чаир44 - Скопје за превоз на патници со такси 
автомобил на име Исмет Али, Скопје. (57^ 

Работна книшка на име Шен Тургеј, Гостивар. (72) 
Одобрение за трговија на мало на име Лазим 

Фазлии, Гостивар. (73) 
Чекови од бр. 50431 до 50440, издадени од Комер-

цијална банка АД - Скопје на име Раденко Иванов, 
Скопје (74) 

Решение Уп бр. 12-11229 од 6 XII1989 година, на 
име Сашко Ристески, Скопје (75) 

Уверение за работна оспособеност издадено од 
Центарот за рехабилитација во Скопје на име Горан 
Љипа, Скопје (77) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име 
Петров Тодор, ул „Кукушка“ бр 3, Титов Велес. (78) 

Тековна книшка бр. 02640-72 и чекови бр. 
16220398 и 16220399 на име Даница Васнлевска, ул ЈА. 
Угринова44, бр. 43, Гостивар. (90) 

Сообраќајна дозвола бр. ПР-54512 на име Зубејр 
Исмаили, с. Чегране, Гостивар. (92) 

Чекови бр. 953450; 953451; 953452; 953453, 953454; 
953455, 953456 од тековна сметка бр. 1550-42208-7, 
издадени од Југобанка - Скопје, со број на лична карта 
111170 - СВР - Тктов Велес, на име Дервишов Мице. 

Чекови бр. 2135841; 41131; 41132; 41133, 41134; 
41135, 41136; 41137; 41138; 41139; 41140 од тековна 
сметка бр 3822/82, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје - Главна филијала Титов Велес, ма име Илиев 
Трајче. (362) 

Чекови бр. 18998947,18998939; 18998935; 18998963 
од тековна сметка бр. 8337225, издадени од Поштенска 
штедилница, на име Стефановски Васил. (363) 

Чекови бр 648099; 648092, 648093, 648096; 648097; 
648098 од тековна сметка бр. 15-50 42084-1, издадеш! 
од Југобанка-Скопје, на име Андов Бошко. (364) 

Чекови бр. 74969500; 74969518,74969526; 74969534; 
74969452 од тековна сметка бр. 5508460, издадени од 
Поштенска штедилница, на име Гранков Никола. (365) 

Чекови бр 804173; 804174; 804175, 613858, 613859; 
649184 од тековна сметка бр. 15—5012079—9, издадени 
од Југобанка - Скопје, на име Панов Славче (366) 

Чекови бр А 13625890 и А 13625891 од тековна 
сметка бр 4758/28, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје на име Панов Славче. (367) 

Чек бр 35289992 од тековна сметка бр 4952430, 
издаден од Поштенска штедилница - Скопје, на име 
Мановски Димитар (368) 

Чекови бр 6531689, 6531688, 6531687, 6531686 и 
6531685 и 6531684 од тековна сметка бр 1074/07, издаде-
ни од Стопанска банка АД - Скопје - Главна филијала 
Титов Велес, на име Масларов Милан (369) 

Чекови бр 13717613, 13717614,13717615,13717616, 
13717619, од тековна сметка бр 4636/05, издадени од 
Стопанска банка АД - Скопје - Главна филијала Титов 
Велес, на име Ристовски Димче (370) 

Чекови бр 6515556, 6515557, 6515558, 6515559, 
6515560 од тековна сметка бр 2018/60, издадени од 
Стопанска банка АД - Скопје - Главна филијала Титов 
Велес, на има Стојаноски Миле (371) 

Чекови бр 41427, 41428, 41429, 41430 од тековна 
сметка бр 4741/11 издадени од Стопанска банка А Д -
Скопје, на име Колев Димитар (372) 

Чекови бр 5248, 5249 и 5250 од тековна сметка бр 
15—50—19376—3, издадени од Југобанка - Скопје, на 
име Илиевски Кире (374) 

Чекови бр 5235, 5236, 5238, 5239 и 5240 од тековна 
сметка бр 15-50-42414-4, издадена од Југобанка - Скоп-
је на име Илиевска Ленче (374) 

Чекови бр 13738901,13738902,13738903,13738904, 
13738905, 13738906, 13738907, 13738908, 13738909, 
137389000 од тековна сметка бр 1539/76, издадени од 

Сл огласуваат за неважни следат 
загубени документи: 
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Стопанска банка АД - СкопЈе - Главна филијала -
Титов Велес, на име Маџинова Катерина (375) 

Работна книшка на име Јонче Николовски, Крато-
во (93) 

Работна книшка на име СтоЈне Величковска, Кри-
ва Паланка (94) 

Работна книшка на име Екбер Љутишкоски, с 
Октиси, Струга. (95) 

Работна книшка на име Емил Томановиќ, Тетово 
Оружен лист на име Јован Ѓурчиноски, с Латово, 

Македонски Брод (97) 
Чекови од бр 4165841, 4165840, 4165846, 5252222 и 

5252223, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје, 
на име Драган Величковски, Скопје (98) 

Чекови од бр 84671 до 84690 и 5095980, 5095979 и 
5095977, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје, 
на име Драган Јоргаќневиќ, Скопје (99) 

Решение У. бр 14-2243 од 12 IV. 1991 година, 
издадено од СО-Карпош - Скопје на име Зоран Јуру-
ковски, Скопје. (100) 

Чекови од бр 4314577 до 4314580, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје, на име Сузана 
Манева, Скопје (101) 

Чекови бр 25160554 и 28205910, издадени од Ко-
мерцијална банка АД - Скопје на име Доца О р а н о в -
ска, Скопје (103) 

Чекови од бр 22924671 до 22924700, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Убавка Цвет-
ковска, Скопје (104) 

Работна книшка на име Недановска Елена, с 
Покрвеник, Ресен (105) 

Работна книшка на име Гордана Стојановска, Ку-
маново (116) 

Возачка дозвола на име Лазар Лазов, ул „Парти-
занска“ бр 98, Демир Капија 

Режи карта на име Божана Петкова, Демир Капи-
ја (118) 

Чекови од бр 214374 до 214380, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје, на име Владимир 
Видовски, Скопје (119) 

Чекови од бр 4037242 до 4037247, 4037249, 
4037251, 4037254, 4986453, 4986456, 4986457,4986460, 
4986461, 4986464 до 4986466, 8986468 и 4986469, издаде-
ни од Комерцијална банка АД - Скогје на име Виолета 
Жарки, Скопје (120) 

Одобрение за вршење стаклорезачка дејност, бр 
4-732 од 21 П1 1988 година на име Гоце Јовановски, ул 
„Божин Николов“ бр 69,СкопЈе (122) 

Решение Уп бр 12-10823 од 6 И 1988 година, на 
име Ѓулназа Османи, Скопје (123) 

Решение бр 14-3939 од 12 УИ1 1987 година, на име 
Со!ва Ристовска, Скопје (124) 

Чекови од бр 31830711 до 31830717, издадени од 
Комерцијална банка АД - СКОПЈС на име Атанас Мур-
џов, Скопје (125) 

Работна книшка на име Сафет Елмазоски, с 
Подгорци, Струга (135) 

Работна книшка на име Шаим Демироски, Маке-
донски Брод (136) 

Работна книшка на име Мице Ристов, Штип (137) 
Чекови бр А15889962 до А15889970 на име Круме 

Костоски, с Драслајца, Струга (138) 
Одобрение за вршење занаетчиска дејност - так-

сист на име Имрли Емрули, Гостивар (139) 
Решение за угостителска дејност Уп бр, 12-4782 од 

16 V 1990 година на име Иван. и Славчо Петрески, 
Скопје (140) 

Чекови од бр 292673 до 292686, издадени од 
Комерцијална бика АД - Скопје на име Драгица 
Крстевска, Скопје (141) 

Чековна картичка бр 35735/97 и загубените чеко-
ви од бр 200646 до 200651, издадени од Комерцијална 
банка - АД - Скопје на име Неџет Реџепагиќ, Скопје 

Чекови од бр 154811 до 154820, издадени од 
Комерцијална банка - АД - Скопје на име Красимир 
Ѓорѓиевски, Скопје (143) 

Чекови од бр 32670 до 32676, издадени од Комер-
цијална банка АД - Скопје на име Адем Нурадиновски, 
Скопје (144) 

Чекови од бр 170188 до 170200, издадени од 
Стопанска банка АД - Скопје на име Аница Лулевиќ, 
Скопје (145) 

Чековна картичка бр 51640 - 63 и загубените 
чекови од бр 54003 до 54010, издадени од Комерцијална 
банка АД - Скопје на име Христо (Ивановски, Скопје 

Чекови бр 5651862, 5654691, 5651863, 5654699, 
5654700,19066, 5651866, 5654696, 5654694, 4945829, 2875 
и 32110, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје 
на име Олгица Андоновска, Скопје 

Чек бр 5613195, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Владимир Симоновски, Скопје 

Чек бр 5434825, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Едвард Симоновски, Скопје (149) 

Чековна картичка бр 51500-22 и чекови од бр 
180294 до 180310, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Анита Неделковска, Скопје (153) 

Работна книшка на име Ванче Спирев, Кратово 
Работна книшка на име Демир Азироски, с Окти-

си, Струга (167) 
Работна книшка на име Џезми Идризи, Тетово 
Работна книшка на име Абаз Мемиши, Теново 
Дозвола за работа на име Елизабета Ѓорѓиева, 

Титов Велес (170) 
Чек бр 5252228, издаден од Комерцијална банка 

АД - Скопје на име Величковски Драги, Скопје (171) 
Чекови од бр 146336 до 146340, издадени од 

Комерцијална банка АД - Скопје на име Емитиран 
СтерЈевски, Скопје (174) 

Одобрение за основање самостоен дуќан за промет 
на стока на мало СТД „Мода“ во Скопје, на име Тони 
Настевски, Скопје (175) 

Решение бр 12-10293 од 20 VI 1986 година, на име 
Неафил Елези, Скопје (176) 

Чекови од бр 4715357 до 4715360, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Љупчо Нико-
ловски, Скопје (197) 

Чекови бр 142578, 142579 и 142580, издадени од 
Комерцијална бика - АД - Скопје на и, 1е Македонка 
Вренцовска, Скопје (200) 

Чековна картичка бр 77340/23 и чекови од бр 
287849 до 287855, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име НухиЈа Рама, Скопје (201) 

Решение Уп бр, 14-8324 од 21 XII 1990 година, на 
име Славица Китановска, Скопје (202) 

Работна книшка на име Деароски Абип, с Пласни-
ца, Македонски Брод ^(203) 

Работна книшка на име Стоимен Крстевски, Кри-
ва Паланка (212) 

Работна книшка на име Беџет Демири, Гостивар 
Работна книшка на име Лозенка Георгиева, Вини-

ца (214) 
Одобрение бр 10-457, на име Абдурезак Бајрами, 

Гостивар (215) 
Одобрение Уп бр, 12-4076 од 17 X 1984, на име 

Бранко Сековски, Скопје. (217) 
Чекови бр 582304, 582305,582306 и 582307, издаде-

ни од Јчгобанка - Скопје на име Елизабета Тодорчева, 
Скопје. (218) 

Одобрение за конфекпнонерска дејност бр 11-810 
од 8 1П 1988, на име Шсрафедхш Рама пап, ул ,,Слан 
Дол - бр 25, Скопје. (222) 
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Решение бр 11-2994 од 28 VI1991 година, на име 
Жарко Спасески, Скопје. (225) 

Чекови бр 273666 до 273685, издадени од Комерци^ 
јална банка - АД Скопје на име Сашо Ѓорчевски, 
Скопје (227) 

Чековна картичка бр. 71667/92 и чекови од бр, 
180035,180037 до 180040 и од 291248 до 291268, издадени 
од Комерцијална банка АД - Скопје на име Петар 
Николовски, Скопје. (231) 

Одобрение Уп бр. 14-2653 од 24 V 1989 година, на 
име Тони Спироски, Скопје (232) 

Чекови од бр 1192752,1192753 н 1192754, издадени 
од Комерцијална банка АД - Скопје на име Светлана 
Ивановска, Скопје (234) 

Чекови од бр. 167391 до 167400, издадени од 
Комерцијална банка АД - 'Скопје на име Хира Имеро-
виќ, Скопје. 

Чекови бр 4265966, 4265960, 4265957, 4265956, 
4265958, 4265965, 4265968, и 4265959, издадени од Ко-
мерцијална банка - АД - Скопје на име Роза Трајков-
ска, Скопје. (246) 

Чекови бр 5822936, 5363243 и од бр. 25745712 до 
25745717, 32375576, 30330542, 30330552, 33511176, 
30330541,30330549, 30330548, 32375577, 32375579, 
30330541,30330545,32375578,32375580 и 30330543, изда-
дени од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Благуна Зунзурова, Скопје (248) 

Чук број 5 за жигосување на огревно дрво, издаден 
од Шумско претпријатие во општествена сопственост 
„Караџица" - Скопје. (537) 

Чековна картичка бр 329034 и чекови од бр 
15503785 до 15503800 и 15503781,14390409 и од 14699031 
до 14699040, издадени од Стопанска банка - Филијала 
Кочани на име Ванѓа Ташкова, Скопје (379) 

Дозвола за професионален пилот бр. 385/275 на 
име Иван Тасевски, Скопје (380) 

Работна книшла на име Манасиевски Живко, ул 
„Бошко Златанов“ бр 10, Титов Велес (381) 

Одобрение за превоз на стока Уп бр 14-250 од 
22 1 1988, на' име Ефтоски Ѓорѓи, ул „Партизански 
одреди“, бр 78/26, Скопје (387) 

Работна книшка на име Иван Ивановски, Кумано-
во (395) 

Работна книшка на име Фанка Туџаровска, Тето-
во (396) 

Воена книшка на име Живко Петров, с Веслај ца, 
Радовиш (397) 

Одобрение за превозник на име Сулејмани Фарн-
заи, Гостивар 

Одобрение за автопревозник на име Меваип Неси-
ми, Тетово. ^ (400) 

Сообраќајна дозвола со броЈ на мотор РФ 110640, 
бр на шасија 222 192 ШУ 884399, издадена во Сараево 
на име Сулејман Мухиќ, Сараево (401) 

Чековна карта бр 74127/77 и чекови од бр 229891 
до 229900, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Терџиван Ибраим, Скопје (403) 

Пасош МВ - 877968 со важност од И I 1991 до 
И 1 1996 год , издаден во Виница на име Ванчо Тасев, 
Виница (404) 

Чекови од бр 92762 до 92770, издадени од Комер-
цијална банка АД - Скопје на име Благоја Соколов, 
Скопје (405) 

Пасош на име Имер Исмаили, с Желино, Тетово 
Работна книшка на име Драге Димитров, Радовиш 
Работна книшка на име Снежана Митева, Радо-

виш (413) 
Тековна сметка бр 98125/18 и чекови бр 32861 и 

од бр 32876 до 32880 (6 чекови), издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Лиле Павловска, ул 
„Востаничка“ бр 78, Скопје (418) 

Чековна картичка и чекови од бр 586411 до 586420 
и од бр 587446 до 587485, издадени од Југобанка, 
Скопје - Филијала - Куманово на име Чедомир Стефа-
новски, Куманово (420) 

Работна книшка на име Лидија Јовановска, Кума-
ново. 4 (421) 

Работна книшка на име Срменка Димитровска, 
Куманово (422) 

Работна книшка на име Вида Ѓорѓиева, Радовиш 
Пасош на име Џабир Казими, с Пирок, Тетово 
Одобрение за вршење занаетчиска дејност забавни 

игри на име Виктор Симоновски, Гостивар (425) 
Решение бр. 13-5054 на име Алајдин ХакиЈа, Тето-

во. (428) 
Работна книшка на име Драган Арсовски, Делче-

во. (429) 
Работна книшка на име Душка Донева, Виница 

Чековна картичка бр 7212757 и чекови бр 218461, 
218462 и 218463, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Милева Калиманова, Скопје (431) 

Чековна картичка бр 7124465 и чекови рд бр. 
263275 до 263280, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Станицава Ќортошева, Скопје (440) 

Решение бр. 14-1062 од 27 V 1983 година на име 
Лила Шуриета, Скопје (441) 

Работна книшка на име Стојан Дукоски, Гостивар 
Решение за вршење занаетчиска дејност трговија 

на мало со прехранбени артикли на име Внолца Исмаи-
ли, Гостивар (452) 

Решение Уп бр 12-10938 од 5 XII 1989 год за 
угостителска дејност, на име Златко Апчев, СкопЈе 

Решение Уп бр 12-2099 од 12 П1 1990 и решение 
Уп бр 12-342 од 23 1 1991 год , на име Емил Ацев и 
Никола Мирчевски, Скопје (458) 

Решение Уп бр 14-5075 од 14 УП11990 година, на 
име Санде Алексовски, Скопје (459) 

Решение бр 11-5259 од 16 XII1991, на име Фат-
мир Ајдар, Скопје (460) 

Чекови од бр 312475 до 312479, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на и^е Апостол 
Поцески, Скопје (461) 

Работна книшка на име Диндовски К Глигор, с 
Тработивиште, Делчево (471) 

Работна книшка на име Веби Асани, Куманово 
Работна книшка на име Станка Јованова, Крива 

Паланка (473) 
Работна книшка на име Тонка Јероска, Тетово 
Работна книшка на име Оливера Митева, Кочани 
Чекови бр 20746989 и 20746990, издадени од ЈИК 

Банка - Скопје од тековна сметка бр 84035483 на име 
Дикран Кудјан , Скопје (478) 

Решение за приредување забавни игри, со реги-
старски броЈ 2001, издадено 1990 година на име Хрисго 
Бучков, Скопје (478) 

Работна книшка на име Александар Голубовски, 
Куманово (503) 

Работна книшка на име Лила Павловиќ, Радовиш 
Одобрение за вршење занаетчиска дејност забавни 

игри - билјард на име Ремзи Мустафи, Гостивар (505) 
Решение Уп бр 12-3791 од 27 1X1984 година за 

вршење занаетчиска дејност - кројач на женска облека, 
на имеа Миодраг Ристиќ, Скопје (507) 

Чек бр 5208160, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Елка Апостоловска, Скопје (508) 

Чекови од бр 291340 до 291350 и од бр 225032 до 
22504Г и чековна картичка бр 42510/41, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Василикија 
Јосифовска, Скопје (509) 

Решение бр 11-2970 од 26 VI 1991 година за деј-
ност превоз на патници издадено од СО Чаир - СкопЈе 
на име Садик Мурселовски, с Љуботен, СКОПЈС (511) 
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Работна книшка на име Сретен Јованоски, Гости-
вар„ (526) 

Работна книшка на име Ангел Панов, Штип. (527) 
Решение за угостителски дуќан - ќебапчилница 

„Снупи44, ул „Васил Ѓоргов44 бр 33-а - Скопје, издаде-
л о од СО „Центар44 - СкопЈе ма име Ванчо Бошков и 
Зоран Андреев, Скопје (531) 

Чекови од бр 10000325835 до 10000325838, издаде-
ни од Комерцијална банка АД - Скопје, на тековна 
сметка бр 0009865957 на име Оливера Манасијевиќ, 
Скопје. - (533) 

Чекови од бр 179546 до 179550, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Велчо Најдо-
ски, Скопје. (535) 

Чековна картичка бр 29119/15 и чекови од бр. 
169261 до 169270, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Сузана Стојковска, Скопје (536) 

Потврда за запишување и уплата на акции, издаде-
на од Стопанска банка а д Скопје, под бр. 013100000016 
на име ЗИТО „ДУБРОВО44 - Неготино и тоа на 745 
обични акции со номинална вредност од 1.000 динари 
или со вкупна вредност од 745 (XX),00 динари (18) 

Договор за стан бр 21-276-75 од 9 И 1967 година и 
решение бр 12-291 од 26 XII 1966 година, издадени од 
СИЗ за становање 'на град Скопје на име Станојко 
Јовановиќ, ул „Крсте Асенов44 згр 4/И1/20, Скопје (22) 

Решение бр 11-4634 од 1 XI1991 година, дејност 
керамнчарска, издадено од СО - Чаир - Скопје на име 
Станојко Јовановиќ, ул „Крсте Асенов44 згр4ЛП20, 
Скопје (23) 

Чекови од бр 3480051 до 3480070, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Станојко 
Јовановиќ, ул „Крсте Асенов44 згр 4ЛИ/20, Скопје (24) 

Девизна книшка бр 72701 - 29168/64, издадена од 
Комерцијална банка А Д - Скопје на име Стаменко 
Младеновски, ул „М Тито44 бр 73/14, Крива Паланка. 

Чекови бр 13742721,13742722,13742723,13742727; 
А 6514041 и А 6514043 од тековна сметка бр 931/62, 
издадени од Стопанска банка АД - Скопје Главна 
Филијала Титов Велес на име Настева Лан дарка, Титов 
Велес. (251) 

Чекови бр 13598752,13598725,13598726; 13598727; 
13598728, 13598729, 13598744/13598745 и 13598023 од 
тековна сметка бр - 297/22, издадени од Стопанска 
банка АД - Скопје - главна Филијала Титов Велес, на 
име Арсова Милка, Титов Велес. (252) 

Чекови бр 55361,55362,55363,55364,55365,41371; 
41376, 41375, од тековна сметка 4921/92, издадени од 
Стопанска банка АД Скопје - Главна филијала Титов 
Велес на име Ајдарова Евгенија, Титов Велес (253) 

Чекови од бр. 51201 до 51206 од тековна сметка бр. 
2722/71, издадени од Стопанска банка АД - Скопје, 
Главна филијала Титов Велес, на име Симигчнев Иле, 
Титов Велес (254) 

Чекови бр 36081,36087,36088,36089; 36090,37772, 
37773, 37774 и 37780 од тековна сметка бр 324601, 
издадени од Стопанска банка АД - Скопје, Главна 
филијала Титов Велес на име Балов Ламбо, Титов 
Велес (255) 

Чекови бр 21631, 21632, 21633 и 21634 од тековна 
сметка бр 4944/16, издадени од Стопанска банка - АД -
Скопје, главна филијала Титов Велес на име Иванов 
Бошко, Титов Велес (256) 

Чекови од бр 21831 до 21840 од тековна сметка бр 
1203/337 издадени од Стопанска банка А Д - Скопје,-
главна Фшинала Титов Велес на име Атанасова Трајан-
ка, Титов Велес (257) 

Чекови од бр 28241 до 28244, од тековна сметка 
бр 3511/68, издадени од Стопанска банка АД - Скопје, 
главна Филијала Титов Велес на име Миовски Томе, 
Титов Велес (258) 

Чекови бр 49403; 49404; 49405,49406; 49409; 49410; 
49961; 49965; 49967 и 49970 од тековна сметка 4945/17/ 
издадени од Стопанска банка АД - Скопје главна 
Филијала Титов Велес на име Костадиновска Живка, 
Титов Велес. (259) 

Чекови бр, 37111, 37116; 37118 и 37120 од тековна 
сметка 805/35, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје главна Филијала - Титов Велес (260) 

Чекови бр А 13650926, А 13650927; 13650928 од 
тековна сметка бр. 2614/62, издадени од Стопанска 
банка АД Скопје, главна Филијала Титов Велес на име 
Арсов Петре, ТОЈТОВ Велес. (261) 

Чекови од бр. 50000178271 до 50000178277 од те-
ковна сметка бр 77143, издадени од Комерцијална 
банка АД - Скопје на, име Стаменовски Борис, Титов 
Велес. (262) 

Чекови бр 70000102956, 70000102957,70000102958, 
70000102960, 70000248775; 70000248774, 70000248776, 
7000248777, 70000248782, 70000248783, 70000248784; 
70000248785, 70000248786, и 70000248787 од тековна 
сметка бр. 6281753, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лазаров Илија (263) 

Чекови бр 803967, 803968 и 803969 од тековна 
сметка бр 1550424287, издадени: од Југобанка - Скопје 
на име Оревчанов Киро. к (264) 

Чекови бр 982, 983, 984, 985 и 986 од тековна 
сметка бр 42217-5, издадени од Југобаика - Скопје на 
име Поповски Кирил (265) 

Чекови бр 886473; 886474, 886475, 886476, 886477 
од тековна сметка бр. 1550 42094-8, издадени од Југо-
баика - Скопје на име Давев Трајче„ (266) 

Чекови бр 892506 до 892515, издадени .од Југобан-
ка - Скопје на тековна' сметка бр. 42131 - 2 на име 
Лазаревски Панче 

Чекови бр 26906,26907 и 26908 од тековна сметка 
бр 4768/38, издадени од Стопанска банка АД - Скопје 
на име Цемцева Наташа. (268) 

Чекови бр А 13571550, А 13571549; А 13571548, А 
13571547; А 13571546; А 13571545, А 13571544, А 
13571543, А 13571542 и А 13571541, од тековна сметка 
бр 3024/76, издадени од Стопанска банка АД Скопје, 
главна Филцала Титов Велес на име Карков Астор. 

Чекови од бр 24723 до 24727 од тековна сметка бр. 
220000393/19, издадени од Стопанска банка АД - Скоп-
је, главна Филијала Титов Велес на име Димов Тодор 

Чекови од бр. 6369293 до 6369300, од тековна 
сметка бр 2968/20 издадени од Стопанска банка АД -
Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Абединов 
Ајдалди. (270) 

Чекови бр 24061; 24062, 24068; 24069 и 24070, од 
тековна сметка 4750/30 издадени од Стопанска банка 
АД - Скопје главна Филијала Титов Велес на име 
Ѓоргиева Славица (272) 

Чек бр А 13632805, од тековна сметка 2401У47, 
издаден од Стопанска банка - Скопје главна Филијала 
Титов Велес на име Гочев Данчо (273) 

Чекови бр 33063733, 33063741,33063776,33063784; 
33063792, од тековна сметка бр 2406721, издадена од 
Поштенска штедилница на име Иванов Бошко. (274) 

Чекови бр А 13578461; 7330561 од тековна сметка 
бр 1104/36, издадени од Стопанска банка АД - Скопје, 
главна Филијала Титов Велес на име Бојдев Звонимир. 

(275) 
Чекови бр 33064950; 33064969; 33064977; 33064326; 

33064334, 33064342, 83257261; 83257270; 83257238; 
—83257246, 83257300 и 83257318 од тековна сметка бр. 

8341630 издадена од Поштенска штедилница на име 
Тошевски Ордан. (276) 

Чекови бр 24763846; 24763854; 24763862; 24763870; 
24763889 и 24763897 од тековна сметка бр. 6094899, 
издадени од Поштенска штедилница на име Јованов 
Ристо. (277) 
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Чекови од бр. 13580941 до 13580960, од тековна 
сметка бр. 381676, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Лазо 
Димитров. (278) 

Чекови бр. 84892220; 84892254; 84892262; 84892289; 
84892299; 84892300; 84892335 и 84892394 од тековна, 
сметка бр., 5644780, издадени од Поштенска штедилни-
ца на име Попова Кипра. (279) 

Чекови бр. 23064; 23065; 23066; 43701 и 43702; од 
тековна сметка бр. 2124/67, издадени од Стопанска 
банка АД - Скопје, главна Филијала Титов Велес на 
име Давов Митко. (280) 

Воена книшка на име Нурат Ибески, с. Преглево, 
Македонски Брод. (280) 

Воена книшка на име Рамадан Јаоски, Куманово. 
Решение бр. 13-4490 од 10.VII.1989 година на име 

Зулќуфи Јусуфи, Тетово: (296) 
Тековна сметка бр. 2378/13 на име Јорданчо Јанев, 

Кочани. (297) 
Решение Уп. бр. 12-2648 од 26.Ш.1991 година, - на 

име Сали Селимов, Скопје. (298) 
Решение УЛ. бр. 12-4257 од 1.Х.1984 година на 

име Назим Селимовски, Скопје. (299) 
Одобрени Уп. бр. 12-3417 од 27.IV.1987 год., 

издадено од СО ,,Центар“ - Скопје за промет на 
зеленчук и овошје на мало на име Абдураман Карашет, 
Скопје. (301) 

Чековна картичка бр. 52953-89 и чекови бр. 55105, 
55106, 55108, 55113, 55118, 55119, 55120, 5723548, 
5723549 и 5723550, издадени од Комерцијална банка АД 
- Скопје на име Тодорче Јовановски, Скопје. (302) 

Чекови од бр. 5136275 до 5136280, издадени од 
Комерцијална банка АД-Скопје на име Душко Ропнќ, 
Скопје. (303) 

Решени Уп. бр. 12-440 од 22.1.1990 година на име 
Абим Рамадани, Скопје. (305) 

Работна книшка на име Снежана Спасовска, Кума-
ново. (311) 

Решение бр. 11-573 од 25.Ш.1980 година на име 
Исљам Џуџевиќ, Скопје. (312) 

Тековна сметка бр. 3283257 и чекови 00055247, 
00055255, 00055254 и 00055253 (4 чека), издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Сејди Рецепи, 
с. Глумово, Скопје. (313) 

Чековна картици бр. 86391/65 и чекови од бр. 
262669 до 262673, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Љупчо Стојкоски, Скопје. (316) 

Чекови од бр. 2141574 до 2141577 и 2141580 и 
35215779, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Љупчо Поповски, Скопје. (317) 

Работна книшка на име Агим Лога, с. Ливада, 
Струга. (335) 

Работеа книшка на име Валентин Станков, Охрид. 
Одобрение за обавување занаетчиска дејност за-

бавни игри - бшБард на име Демирали Мехмети, Гости-
вар. (337) 

Чек бр. 141673, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Јордан Петровски, Скопје. (338) 

Чекови бр. 188858 и 188859, издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Татјана Георгиева, 
Скопје. (340) 

Чек бр. 199366, издаден од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Паскалина Фирева, Скопје. (341) 

Чек бр. 237667, издаден од Комерцијална банка 
, АД - Скопје на име Драги Панов, Скопје. (342) 

Работна книшка на име Драгица Блажеска, Охрид. 
Работна книшка на име Стефко Ристовски, Тетово. 

Воена книшка на име Менсур Шаиновски, с. Окти-
си, Струга. (353) 

Чековна картичка бр. 08590/78 и чекови од бр. 
273671 до 273683, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Славко Мирковиќ, Скопје. (355) 

Решение Уп. бр. 12-52-33 од 31.У.1991 година на 
име Христина Панова, Скопје. (356) 

Чекови бр. 12714041,12714057,12714059,12714060, 
13030961 и 13102083, издадени од ЈИК Банка - Деловна 
единица Скопје на име Ѓулсер Алиу, Скопје. (357) 

Решение Уп. бр. 14-768 од 3.11.1990 година на име 
Љубиша Маневски, Скопје. (359) 

Работна книшка на име Ленче довчевска, Куманово. 
Работна книшка на име Мирко Николовски, Дел-

чево. (3852) 
Воена книшка на име Селами Положани, Струга. 
Решение Уп. бр. 12-6025 од 22.У1.1990 година на 

име Слободанка Богоевска, Скопје. (3855) 
Тековна сметка бр. 00894-35 на име Михаил Бој-

чев, Виница (3869) 
Работна книшка на име Муртезан Ибиши, Тетово. 
Возачка дозвола, издадена од ОВР - Валандово на 

име Драга Михајлов, с. Јосифово, Валандово. (3871) 
Возачка дозвола, издадена од ОВР - Гостивар на 

име Нешат Асани, с. Велебрдо Гостивар. (3872) 
Работна книшка на име Јакимовски Мирче, с. 

Узем, Крива Паланка. (3884) 
Работничка книшка на име Панче Серафимов, 

Штип. (3896) 
Решение бр. 7364 од 14.УИ.1989 година на име 

Милан Велков и Јордан Велинов, Скопје. (3897) 
Решение У. бр. 14-1083 од 25.11.1991 година за 

промет на мало со цвеќе, на име Даниела Димиќ, 
Скопје. (3898) 

Загубените акцептни налози бр. А 4413805, А 
4413806 и А 4413807 и загубениот бариран чек бр, 
4248043. на Пр. за пронз. и промет Континентал" 200 
Скопје. 

Огласот бр. 21 за загубен штембил под назив 
„Претпријатие за производство и промет „Континент 

тал44 Д.О.О - Скопје, објавен во „Службен весник на 
Република.Македонија44 бр. 10 до 26 февруари 1992 
година на страна 119 не важи. 
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