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404. 
Врз основа на член 13 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за материјално обезбедување 
на учесниците во Народноослободителната војна 
(„Службен весник на Република Македонија44 број 13/ 
96), Законодавно - правната комисија на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 23 
април 1996 година, го утврди пречистениот текст на 
Законот за материјално обезбедување на учесниците во 
Народноослободителната војна. 

Пречистениот текст на Законот за материјално 
обезбедување на учесниците во Народноослободител-
ната војна, ги опфаќа Законот за материјално обезбе-
дување на учесниците во Народноослободителната 
војна („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91 и 57/91) и Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за материјално обезбедување на учес-
ниците во Народноослободителната војна („Службен 
весник на Република Македонија44 број 13/96) во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила. 

Број 13-1479/1 
24 април 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Законодавно - правната 

комисија на Собранието 
на Република Македонија, 

Александар Гештаковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА 
(Пречистен текст) 

Член 1 
Учесниците во Народноослободителната војна и 

учесниците во Народноослободителното движење од 
Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот текст: 
учесници во НОВ) на кои времето од стапувањето во 
НОВ до 15 мај 1945 година, односно времето од стапу-
вањето во НОДЕМ до 8 јули 1949 година им е признато 
во посебен стаж во двојно траење според прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување, имаат право 
на материјално обезбедување под услови и во обем 
предвиден со овој закон. 

Брачниот другар и децата неспособни за работа на 
починат учесник во НОВ или НОДЕМ имаат право на 
материјално обезбедување ако биле издржувани од по-
чинатото лице и ако тоа лице додека било живо не 
остварило право на пензија по прописите за пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Член 2 
Учесниците во НОВ можат да се стекнат со право на 

материјално обезбедување ако не оствариле право на 
старосна, инвалидска или семејна пензија според пропи-
сите од пензиското и инвалидското осигурување и ако 
немаат месечни приходи во семејството повисоки од 
најниската пензија во Републиката. 

Учесниците во НОВ и членовите на нивните семеј-
ства кои се корисници на инвалидски додаток според 
другите прописи од боречко-инвалидската заштита не 
можа(т да остварат право на материјално обезбедување. 

Член 3 
Како месечен приход во семејството, во смисла на 

член 2 став 1 на овој закон се смета пензијата или 
платата на член на семејството, приходот од право на 
сопственост на земјиште и приходот од вршење на са-
мостојна дејност. 

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат врз 
основа на податоците за износот на пензијата и платата 
исплатена во последниот месец пред остварувањето на 
правото на материјалното обезбедување, а катастар-
скиот приход и Приходот од вршење самостојна дејност, 
врз основа на податоци за остварените приходи во те-
ковната или претходната година доколку не е утврден 
приходот за тековната година. 

Член 4 
Како семејство во смисла на член 3 од овој закон се 

сметаат брачните другари и децата кои живеат во заед-
ничко домаќинство и заеднички ги трошат остварените 
приходи. 

Член 5 
Средства за остварување на правата според овој за-

кон се обезбедуваат во Буџетот на Републиката. 
Член 6 

Материјалното обезбедување на лицата од член 1 на 
овој закон кои немаат приходи во семејството се опре-
делува во висина на најниската пензија во Републиката 
(полн износ), а на лицата кои имаат приходи во семеј-
ството пониски од цензусот утврден во член 2 став 1 на 
овој закон, 70 посто од полниот износ (намален износ). 

Член 7 
Корисници на материјалното обезбедувана во слу-

чај на неспособност за вршена на основните животни 
функции имаат право на надоместок за нега и помош од 
друго лице. 

Надоместокот од став 1 на овој член се определува 
во висина од 80 посто од износот на материјалното 
обезбедување на корисникот. 

Потребата за помош и нега од друго лице ја утврду-
ваат лекарските комисии при Министерството за труд и 
социјална политика, надлежни за утврдување на во-
ениот инвалидитет. 

Член 8 
Во случај на смрт на корисникот на материјално 

обезбедување или на член на неговото семејство, по 
долготрајна болест, претрпени штети поради елемен-
тарни и други непогоди, корисникот на материјално 
обезбедување или членот на семејството има право на 
еднократна парична помош. 

Еднократна парична помош се определува во висина 
на износот на материјалното обезбедување на корисни-
кот и тоа на едно лице најмногу двапати во годината. 

Член 9 
Корисник на материјално обезбедување поради не-

способност за самостоен живот, може да биде сместен 
во социјална организација, а трошоците за сместување 
се надоместуваат од средствата за материјално обезбе-
дување. 
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Додека корисникот е сместен во социјална организа-
ција не му се исплатува материјално обезбедување и 
надоместок^ помош и нега од друго лице, а ако има 
членови на семејството му се исплатува само материјал-
ното обезбедување. 

Член 10 
Материјалното обезбедување и надоместокот за 

нега и помош од друго лице во текот на годината се 
усогласуваат со висината на најниската пензија во Репу-
бликата. 

Член 11 
Корисниците со полн и намален износ на матери-

јално обезбедување имаат право на здравствена заш-
тита во обем, под услови и на начин утврдени со пропи-
сите за здравствената заштита. 

Член 12 
Барањата за остварување на права според овој закон 

се поднесуваат до Републичката управа за прашања на 
борците и воените инвалиди. 

Кон барањето се приложува соодветна документа-
ција со која се докажува дека се исполнети пропиша-
ните услови за остварување на правото. 

Член 13 
За правата утврдени со овој закон во прв степен 

решава Републичката управа за прашања на борците и 
воените инвалиди, а по жалбите изјавени против реше-
нијата донесени во прв степен решава Министерството 
за труд и социјална политика. 

Член 14 
Правата на месечните парични примања предвидени 

со овој закон се остваруваат од првиот ден на наредниот 
месец од денот на поднесуваното на барањето, а трае се 
додека корисникот ги исполнува условите пропишани 
со овој закон. 

Правата според овој закон престануваат од првиот 
ден на наредниот месец по настанатите промени, кои 
имаат влијание за престанување на правото. 

Член 15 
Корисниците на правата по овој закон се должни да 

ја пријават секоја промена во семејната и материјална 
состојба која има влијание врз користењето на правото 
и висината на паричните примања во рок од 30 дена од 
настанувањето на промената. 

Надлежниот орган по службена должност, врз ос-
нова на пријава на корисникот или на друг начин покре-
нува постапка и донесува решение за престанување на 
правото или за намалување, односно зголемување на 

у месечното парично примање. 
-Член 16 

Правата остварени според овој закон не се наследу-
ваат. 

Неисплатените пристигнати износи на паричните 
примања, можат да се наследуваат во рок одреден со 
прописите за застареност на побарувањата. 

Барање од став 2 на овој член можат да поднесат 
членовите на семејството кои живееле во заедничко 
домаќинство со корисникот до неговата смрт. 

Член 17 
Корисникот на кого му е извршена исплата на која 

немал право, должен е да го врати примениот износ: 
- ако врз основа на неточни податоци за кои знаел 

или бил должен да знае дека се неточни, или на друг 
противправен начин остварил право што не му припаѓа 
или му припаѓа во помал обем; 

- ако користи парично примање-поради тоа што не 
пријавил промени кои би повлекле губено на правото, 
односно намалување на паричното примање. 

Побарувањата од став 1 на ОВОЈ член застаруваат по 
истекот на рокот одреден со прописите за застареност 
на побарувањата. Тие рокови почнуваат да течат од 
денот кога во управната постапка станало конечно ре-
шението со кое е утврдено дека исплатеното примање 
не сл е дувало или сл е дувало во помал износ, односно од 
денот кога е извршена последната исплата на прима-
њето од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член. 

Корисникот е должен да ја врати неправилно испла-
тената сума најмногу за последните три години, сме-
тајќи од последната исплата на која немал право. 

Доколку корисникот не изврши враќање на сред-
ствата, враќањето на неправилно примената сума ќе се 
оствари преку надлежниот суд. 

Член 18 
Републичката управа за прашања на борците и во-

ените инвалиди обезбедува водење на евиденција за ко-
рисниците и потрошените средства. 

Начинот на водењето на евиденцијата од став 1 на 
овој член го пропишува министерот за труд и социјална 
политика. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

По донесувањето на овој закон корисниците на ис-
клучително материјално обезбедување, кои тоа право 
го оствариле според Законот за материјално обезбеду-
вано на учесниците во НОВ („Службен весник на 
СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88 и 17/91), ќе продолжат да 
го користат правото во висина на материјалното обез-
бедување што го примаат корисниците кои имаат при-
х о д и - Член 20 

Корисниците на материјално обезбедување на кои 
правото на материјално обезбедување им престана од 1 
август 1992 година, заради остварувано пензија по про-
писите од пензиското и инвалидското осигурување, а 
кои оствариле право на надоместок за нега и помош од 
друго лице, според член 7 од Законот за материјално 
обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник 
на Република Македонија“, број 38/91), до 31 јули 1992 
година, продолжуваат да го користат правото на надо-
местокот за нега и помош од друго лице според одред-
бите на овој закон. 

Член 21 
Републичката управа за прашања на борците и во-

ените инвалиди ќе изврши усогласување на решенијата 
донесени според Законот за материјално обезбедување 
на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ број 
41/85, 45/86, 10/88 и 17/91), согласно со одредбите на 
овој закон. 

За корисниците на материјално обезбедување кои 
до влегуваното во сила на овој закон се стекнале со 
право според одлуки на собранијата на општините, Ре-
публичката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди ќе донесе нови решенија согласно со одред-
бите на овој закон. 

Усогласуваното, односно донесувањето на решени-
јата од ставовите 1 и 2 на овој член, Републичката 
управа за прашања на борците и воените инвалиди ќе го 
изврши во рок од шест месеци од влегувањето во сила 
на овој закон. 

До донесувањето на решенијата од ставовите 1 и 2 на 
овој член на затечените корисници на материјално 
обезбедување според законот и според одлуките на со-
бранијата на општините, ќе им се исплатува аконтација 
во висина определена според член 6 од овој закон. 

Член 22 
Прописот од член 18 став 2 на овој закон министерот 

за труд и социјална политика ќе го донесе во рок од три 
месеци од денот на влегува поте во сила на овој закон. 
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Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за материјално обезбедување 
на учесниците во Народноослободителната војна 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88 и 17/ 
91). 

405. 
Врз основа на член 228 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 45, став 1 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
З А И З М Е Н У В А Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ Н А УРЕД-
Б А Т А З А Н А Ч И Н О Т Н А ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА 
В И С И Н А Т А Н А НАДОМЕСТОЦИТЕ З А ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИ-
М А Њ А Н А РАБОТНИЦИТЕ В О РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ Н А У П Р А В А Т А 

Член 1 
Во членот 32, став 1 од Уредбата за начинот на 

определуваното на висината на надоместоците за опре-
делени материјални трошоци и други примана на ра-
ботниците во органите на управата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 17/92), наместо буквата 
„и“ се става запирка, а после зборовите „копилотите" 
се додаваат зборовите „и пилотите на обука“. 

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: „надоме-
стокот и додатокот за летање од став 1 на овој член на 
пилотите, копилотите и пилотите на обука се утврдува 
во месечен износ и изнесува 60% од нивната плата ис-
платена во тековниот месец“. 

Член 2 
Во член 33, став 3 зборовите „една дневница“ се 

заменуваат со зборовите „три дневници“. 

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

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

Бр 23-1475/1 Претседател на Владата 
24 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

406. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и бр. 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А Ц А Р И Н С К И Т Е КОН-
ТИНГЕНТИ ПРИ У В О З Н А СТОКИ В О 1996 ГО-

Д И Н А 

1. Со оваа одлука се определува износот на царински 
контингент и се определуваат стоките кои можат да се 
увезат без плаќање царина или со плаќање царина по 
стапка која е пониска од стапката на царината пропи-
шана во Царинската тарифа (глава, тарифен број, та-
рифен став), а кои се посебно обележани со ѕвездичка и 
не се произведуваат во Република Македонија. 

2. Износот на ненаплатената царина по основ на 
царински контингент при увоз на стоки во 1996 година 
ќе изнесува вкупно 2.1 милиони долари и истиот се 
распределува на двеполугодија за тековната година, и 

тоа прво полугодие до 30.06.1996 година, а второ полу-
годие до 31.12.1996 година. 

Вредносниот контингент се распределува на след-
ниот начин: 

а) За увоз на опрема царинскиот контингент изне-
сува 1,4 милиони долари за 1996 година, односно за 
првото полугодие 600 илјади долари, а за второто полу-
годие 800 илјади долари; 

б) За увоз на резервни делови царинскиот контин-
гент ќе изнесува 700 илјади долари за 1996 година, од-
носно за првото полугодие 300 илјади долари, а за вто-
рото полугодие 400 илјади долари. 

Крајниот корисник не може да користи повеќе од 
10% од вредносниот контингент предвиден за тоа полу-
годие. 

3. Без плаќање царина може да се увезуваат след-
ниве стоки: 

а) Нова неупотребувана опрема наменета за непо-
средно производство, освен на опремата од глава 87 од 
Царинската тарифа, со исклучок на тарифниот број 
87.01 - Трактори, друмски влекачи за приколки и други 
влечни возила (освен оние од тарифниот број 87.09), 
наменети за проекти во стопански недоволно разви-
ените подрачја која ќе биде лоцирана во тоа подрачје 
најмалку 5 години. 

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 
5.000 американски долари изразено во денарска против-
вредност, од едно парче или повеќе парчиња што прет-
ставуваат технолошка целина и истите да бидат произ-
ведени најмногу 3 години пред денот на увозот. 

б) Нови - резервни делови наменети за непосредно 
производство во индустријата, земјоделството и произ-
водното занаетчиство, со вредност од најмалку 200 аме-
рикански долари изразено во денарска противвредност 
по парче. 

в) Суровини и репродукционен материјал за произ-
водство на: 

- лекови, фармацевтски производи, рендген фил-
мови и раствори за дијализа; 

- вештачки ѓубрива; 
- средства за заштита на растенијата; 
- ветеринарски препарати; 
- добиточна храна. 
г) Готови лекови и дијализатори; 
д) Живи животни од чиста раса за приплод и гоење. 

4. Со плаќање царина по стапка која е пониска за 
50% од стапката на царината пропишана во Царинската 
тарифа може да се увезува нова неупотребуван! опрема 
наменета за непосредно производство, освен на опре-
мата од глава 87 од Царинската тарифа, со исклучок на 
тарифниот број 87.01 - Трактори, друмски влекачи за 
приколки и други влечни возила (освен оние од тариф-
ниот број 87.09). 

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 
5.000 американски долари изразено во денарска против-
вредност, од едно парче или повеќе парчиња што прет-
ставуваат технолошка целина и истите да бидат произ-
ведени најмногу 3 години пред денот на увозот. 

5. Во рамките на билансните потреби на производ-
ството, а во динамиката според мислењето на Мини-
стерството за стопанство, без плаќано на царина ќе се 
увезат: 

- 25.000 тони нерафиниран шеќер; 
- 15.000 тони сурово сончогледово масло. 
6. Увозот на опремата од точка 3 подточка а) и 

точка 4 на оваа Одлука се одобрува доколку: 
- Опремата е со техничко - технолошки карактери-

стики кои обезбедуваат модернизација на постојните 
капацитети во индустријата, земјоделството .и произ-
водното занаетчиство; 
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- Опремата е наменета за вградување во капацитети 
во индустријата, земјоделството и производното зана-
етчиство, кои се извозно ориентирани и придонесуваат 
за подобрување на платниот биланс, не се енергоинтен-
зивни, обезбедуваат повисока фаза на доработка на 
домашното производство и даваат брзи ефекти. 

7. За увоз на стока без плаќање царина или за пла-
ќал,е царина по стапка која е пониска за 50% од стап-
ката на царината пропишана во Царинската тарифа 
министерот за финансии донесува решение по барање 
на инвеститорот, односно крајниот корисник на сто-
ките, а по претходно мислена од: 

- Министерството за стопанство - дека стоките од 
точка 3, подточка а) и б), и алинеја 1 од подточка в), 
како и стоката од точка 4 на оваа одлука, не се произве-
дуваат во Република Македонија. Стоката од точка 3 
потточка а) и точка 4 претставува технолошка целина, 
стоката од точка 3 подточка а) и б) и точка 4 е наме-
нета за непосредно производство, дека опремата од 
точка 3 подточка а) и точка 4 е во согласност со карак-
теристиките од точка 6 алинеја 1 и 2 од оваа одлука. 

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - дека опремата од областа на земјодел-
ството одговара на намените од точка 6 на оваа одлука, 
дека суровините и репродукциониот материјал за про-
изводство на вештачки ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата, ветеринарски препарати и добиточна 
храна, како и живите животни од чиста раса за приплод 
и гоење, не се произведуваат во Република Македонија; 

- Министерството за развој - дека опремата од 
точка 3 подточка а) е наменета за проекти во стопан-
ски недоволно развиени подрачја; 

- Министерството за здравство - дека готовите ле-
кови и дијализаторите не се произведуваат во Репу-
блика Македонија. 

8. Определениот вредносен царински контингент од 
точка 2 на оваа одлука не се однесува на увозот на 
стоки по основ на точка 3 подточка а), в), г), д) и на 
точка 5 од оваа одлука. 

9. Стоките од оваа одлука не можат да се оттуѓат, да 
се дадат на друг на употреба, ниту да се користат за 
цели за кои не се увезени пред истекот на рокот од 5 
години од денот на увозот. 

10. Доколку претпријатие, друго правно лице и 
претприемачот со стоките од оваа одлука постапи спро-
тивно на точка 9 од оваа одлука, должни се да ја платат 
царината пропишана со Законот за Царинската та-
рифа. 

И. Со парична казна од четири до дваесет плати, ќе 
се казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице, ако пред истекот на рокот од 5 години стоките од 
оваа Одлука ги отуѓи, ги даде на друг на употреба или 
ги користи за цели за кои не се увезени. 

За дејствијата од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок одговорното лице во претпријатието или во 
друго правно лице, како и претприемачот со парична 
казна од една до три плати. 

12. Оваа одлука ќе се применува за одобрениот увоз 
на стоки кои ќе бидат внесени, а неоцаринети во царин-
ското подрачје на Република Македонија заклучно со 
31.12.1996 година. 

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

Бр. 23-1476/1 
24 април 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р-. 

407. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните да-

вачки при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води („Сл, весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 2/94 и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ 
ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. При увозот на производи од шеќер (вклучувајќи 
бела чоколада) без какао од тарифниот број на ЦТ 
17.04 се плаќа посебна давачка и тоа: 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 1704.10 
- гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние превлечени со 
шеќер - 31,00 денари по еден килограм; 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 
1704.902 - бела чоколада - 30,00 денари по еден кило-
грам; 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 
1704.903 - бонбони - 25,00 денари по еден килограм; 

2. При увозот на чоколада и други прехранбени про-
изводи што содржат какао од тарифниот број на ЦТ 
18.06 се плаќа посебна давачка и тоа: 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.31 
- полнети - 30,00 денари по еден килограм; 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.32 
- исполнети - 30,00 денари по еден килограм; и 

- за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.90 
- друго - 30,00 денари по еден килограм. 

3. При увозот на леб, печива, колачи, бисквити и 
други пекарски производи со додаток на какао или без 
додаток на какао: нафора, капелн за фармацевтски 
производи, обланди, оризова хартија и слични произ-
води од тарифниот број на ЦТ 19.05 се плаќа посебна 
давачка и тоа за производите од тарифната ознака на 
ЦТ 1905.30 - слатки бисквити, вафли и обланди - 10.00 
денари по еден килограм. 

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

Бр 23-1484/1 Претседател на Владата 
22 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

408. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ^ 
КАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1996 ГОДИНА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА 
НЕНАПЛАТЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за распоредување на средствата од 
Буџетот на Република Македонија за 1996 година за 
обврските по основ на ненаплатени девизни побару-
вана на претпријатијата од странство („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 18/96), во членот 3 во точката 1 износот 
„16.883.000" се заменува со износот „16.833.000"; 

Во точката 2 износот „57.428.000" се заменува со 
износот „57.259.000"; 
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Во точката 3 износот „5.868.000" се заменува со из-
носот „5.851.000“; 

Во точката 4 износот „5.460.000" се заменува со из-
носот „5.445.000"; 

Во точката 5 износот „23.926.000“ се заменува со 
износот „23.862.000"; 

Во точката 6 износот „1.275.000“ се заменува со из-
носот „1.271.000"; 

Во точката 7 износот „2.135.000" се заменува со из-
носот „2.128.000"; 

Во точката 8 износот „1.583.000“ се заменува со из-
носот „1.579.000"; 

Во точката 9 износот „961 .00044 се заменува со изно-
сот „957.000"; 

Во точката 10 износот „525.000" се заменува со изно-
сот „523.000"; 

Во точката 11 износот „463.00044 се заменува со изно-
сот „461.000"; 

Во точката 12 износот „519.000" се заменува со изно-
сот „517.000"; 

Во точката 13 износот „1.459.000" се заменува со 
износот „1.455.000"; 

Во точката 14 износот „625.000" се заменува со изно-
сот „623.000"; 

Во точката 16 износот „1!558.000" се заменува со 
износот „1.554.000"; 

Во точката 17 износот „1.662.000" се заменува со 
износот „1.658.000"; 

Во точката 18 износот „1.987.000" се заменува со 
износот „1.981.000"; 

Во точката 19 износот „325.000“ се заменува со изно-
сот „314.000"; 

Во точката 20 износот „358.000" се заменува со изно-
сот „357.000"; 

По точката 20 се додава нова точка 21 која гласи: 
„21. Политекс-Прилеп со износ од 362.000". 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија44. 

Бр 23-1449/1 Претседател на Владата 
24 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

409. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните да-

вачки при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води („Сл. весник на РМ44 бр. 2/94) и член 45 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛА-

ЌААТ ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ 

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увозот претприја-
тијата и другите правни лица плаќаат посебни давачки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 16/94,29/94, 42/94, 46/94, 21/95 и 
30/95) во точката 1 по редниот број 17-а се додава нов 
реден број 17-в кој гласи: 
Реден Тарифен Тарифна 
број број на ЦТ ознака на Нанменование на стоките 

ЦТ 
17-в 17.04 Производи од шеќер (вклучу-

вајќи и бела чоколада) без 
какао 

1704.10 - гуми за џвакање, вклучувајќи 
ги и оние превлечени со шеќер 

1704.902 бела чоколада 
1704.903 бонбони 

18.06 Чоколада и други прехранбени 
производи што содржат какао 

1806.3 - друго, во табли или прачки 
1806.31 - - полнети 
1806.32 - - исполнети 
1806.90 - друго 

19.05 Леб, печива, колачи, бисквити 
и други пекарски производи со 
додаток на какао или без дода-
ток на какао; нафора, капел и 
за фармацевтски производи, 
обланди, оризова хартија и 
слични производи 

1905.30 - слатки бисквити, вафли и 
обланди 

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

Бр. 23-1483/1 
22 април 1996 година 

Скопје 

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

410. 
Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на 

изворните приходи за финансирање на јавните потреби 
за 1995 година („Службен весник на РМ44 бр. 69/94), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО 1995 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се врши распределба на вишоците 
на приходи над дозволеното ниво на потрошувачка 
остварени во 1995 година во износ од 77.009.516 денари. 

2. Средствата се распределуваат на: 
- Собрание на град Скопје, за реконструкција на 

улицата „Водњанска" 20.000.000 ден 
- Собрание на општина „Центар“ - Скопје, за асфал-

тирано и поправка на улици 2.500.000 ден. 
- Собрание на општина „Чаир“ - Скопје за региона-

лен водовод „Сандево44 и водовод во село Љубанци 
4.500.000 ден. 

- Собрание на општина „Гази Баба“ - Скопје за екс-
плоатација на регионален водовод, уредување на гра-
дежно земјиште, локалната патна мрежа, подобрување 
на електричен напон и уредување на електрично рекре-
ативниот центар „Хиподром“ 5.300.000 ден. 

- Собрание на општина „Карпош44 - Скопје за проек-
тирање за вклучување во градскиот водовод во селата 

3.500.000 ден. 
- Собрание на општина „Кисела Вода44 - Скопје, за 

довршување на водовод во селата, одводнување на ат-
мосферска вода, асфалтирано на тротоари, проект и 
доградба на фекална канализација, реконструкција на 
локална патна мрежа 4.500.000 ден. 

- Собрание на општина Берово, за изградба на одво-
ден канал за атмосферски води и реконструкција на 
зградата на Собранието 800.000 ден. 

- Собрание на општина Валандово, за санација на 
последиците од елементарни непогоди 300.000 ден. 

- Собрание на општина Македонски Брод, за набавка 
на возило за смет 400.000 ден. 

-Собрание на општина Кратово, за водоснабдувано 
150.000 ден. 

- Собрание на општина Куманово, за исплата на на-
домест за експроприрано земјиште по судски решенија 

1.000.000 ден. 



Стр. 682 - Бр о 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 1996 

- Собрание на општина Охрид за довршување на ко-
лекторскиот систем 3.000.000 ден. 

- Собрание на општина Свети Николе, за уредување 
на улици и локални патишта 700.000 ден. 

- Собрание на општина Струмица, за обврски за из-
градба на селските водоводи, одржување на јавни повр-
шини, зеленило и улично осветление 3.000.000 ден. 

- Собрание на општина Тетово, за обврски по извр-
шени работи на локалниот пат с. Бродец - Тетовско 

1.200.000 ден 
- Чистење на регионалните и магистралните патишта 

од комунален и градежен смет 6.600.000 ден 
- Републички завод за вработување - за покривање 

на дефицит 19.559.516 ден. 

3. Корисниците на средствата од точка 2 на оваа 
одлука се должни средствата да ги користат наменски. 

4. Исплатата на средствата ќе се врши преку по-
себни сметки, според документација за извршените ра-
боти за кои средства се доделени. 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 
Министерството за финансии и Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-1326/1 Претседател на Владата на 
24 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

411. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-трговско 

работење ("Службен весник на РМ11 бр.31/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ“ бр,38/90 и 
63/94) , Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 
1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз 

и увоз ("Службен весник на РМ“ бр.81/93 , 38/94, 52/94, 57/94, 22/95 
и 50/95) во Списокот на стоките ,со форми на извозот и увозот во делот 
на увозот се врши измена на режимот кај: 

- овци за приплод, во тарифниот број 0104.101, кратенката "КК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- кози за приплод, во тарифниот број 0104.201 , кратенката "КК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- круши и дуњи, во тарифниот број 0808.20, кратенката "ЌК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден 
шеќер или други материи за з а г а д у в а њ е , во тарифните броеви: 0402.10, 
0402.21 , 0402.29, 0402.91 и 0402.99, кратенката “ Л Б" (слободен увоз) 
се заменува со кратенката "КК" (количински контингент); 

- јаготки, во тарифниот број 0810.10, кратенката "КК" (количин-
ски контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- брашно од жита, освен од пченица или наполица, во тарифните 
броеви: 1 102.30 и 1102.90, кратенката “КК" (количински контингент) се 
заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- производи од шеќер (вклучувајќи бело чоколадо) без какао 
во тарифните броеви: 1704.10, 1704.901, 1704.902, 1704.903 и 1704.909 
кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
“ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- чоколада и други прехранбени производи што содржат какао, 
во тарифните броеви: 1806.10, 1806.20, 1806.31, 1806.32 и 1806.90, 
кратенката "КК" .(количински контингент) се заменува со кратенката 

“ЛБ" (слободен увоз ) ; 
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- леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи 
со додаток на какао и без додаток на какао: нафора, капели за 
фармацевтски производи, обланди, оризова хартија и слични производи, 
во тарифните броеви: 1905.10, 1905.20, 1905.30, 1905.40 и 1905.90, 
кратенката 11КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
ИЛБП (Слободен увоз) ; 

- неактивен квасец: други едноклеточни микроорганизми, во 
тарифниот број 2102.209, кратенката 11КК11 (количински контингент) се 
заменува со кратенката 11ЛБП (слободен увоз ) ; 

маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со 
екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тарифниот 
број 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани во тарифните 
броеви: 2306.30 и 2306.40 кратенката“ 8|КК18 (количински контингент) 
се заменува со кратенката “Л В“ (слободен увоз) ; 

хомогенизиран или реконструиран тутун (фолија) во 
тарифниот број 2403.91 кратенката "КК" (количински контингент) се 
заменува со кратенката 11Л Б" (слободен увоз) ; 

- руди на олово, во тарифниот број 2607.001 , кратенката МКК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката ,ЅЛБП (слободен 
увоз) ; 

- масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни 
минерали, освен сирови: производи на друго место неспомнати или 
вклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла 
добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки 
на овие производи, во тарифните броеви: 2710.001 , 271 0.0011 , 2710.0012, 
2710.0013, 2710.0014, 2710.0015, 2710.0019, 2710.002, 2710.0041, 2710.0042, 
2710.0049, 2710.0059, 2710.006, 2710.008, 2710.010, кратенката "ЛБ" 
(слободен увоз) се заменува со кратенката ПККП (количински 
контингент); 

- мешаници на пропан и бутан, во тарифниот број 2711.191, 
кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува- со кратенката "КК" 
(количински контингент); 

- предконцентрати врз база на Синеп, Сирам и Тирам (ТМТР) 
во тарифниот број 3803.2011 , кратенката ПКК!1 (количински контингент) 
се заменува со кратенката "ЛБ“ (слободен увоз) ; 

- препарати за галванизација и фосфатирање во тарифниот број 
3823.901, кратенката ПККП (количински контингент) се заменува со 
кратенката “ЛБ“ (слободен увоз ) ; 

- цевки, црева и прибор за нив (на пример: спојници, колена, 
прирабници) од пластични маси, од полимери на винил-хлорид, во 
тарифниот број 3917.23, кратенката ЛБН (слободен увоз) се заменува 
со кратенката "КК" (количински контингент); 

- печатена украсна хартија за производство на ламинат, за обла-
городување на дрвени плочи, импрегнации и друго , во тарифниот број 
481 1.391 кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратен-
ката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- вреќи и кеси од хартија со широчина на основата од 40 см 
или поголема, во тарифниот број 4819.30, кратенката "ЛБ" (слободен 
увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент); 

керамиди, во тарифниот број 6905.10, кратенката 11ЛБП 

(слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент); 
- топловалани плоснати производи, од железо или нелегиран 

челик, со широчина 600 мм или поголема, неплатинирани и непревлечени, 
во тарифните броеви: 7208.121, 7208.129, 7208.131, 7208.139, 7208.141, 
7208.149, 7208.221 , 7208.229, 7208.231 , 7208 .239/ 7208.241 и 7208.249, 
кратенката “ КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 

“Л В“ (слободен увоз) ; 
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- плоснати валани производи, од железо или нелегиран челик, 
со широчина 600 мм или поголема, ладновалани (ладноредуцирани) 
неплатинирани и непревлечени, во тарифните броеви: 7209.111 , 7209.119, 
7209.121, 7209.129, 7209.131, 7209.139, 7209.141 и 7209.149, кратенката 
"КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен 
увоз ) ; 

- цевки и шупливи профили, безрабни., од железо (освен од 
леано железо) или челик, во тарифните броеви: 7304.10, 7304.203, 
7304.205, 7304.31 и 7304.51 , кратенката "КК" (количински континген,т) 
се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз ) ; 

- други сијалици со влакна, исклучувајќи и ултравиолетни и 
инфрацрвени сијалици, до 1000 V/ во тарифниот број 8539.211 , кратенката 
и Л Би (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински 
контингент); 

2. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот 
и увозот ("Службен весник на РМ11 бр.81 /93, 38/94, 52/94, 57/94, 22/95 
и 50/95) во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот во делот 
на извозот се врши измена на режимот кај: 

живи животни, вид говеда, чисти раси за приплод, ве 
тарифните броеви: 0102.904, 0102.905, 0102.906 и 0102.907, кратенката 
"КК" (количински контингент) се заменува со кратенката ПЛБП (слободен 
извоз ) ; 

- свињи живи, во тарифните броеви: 0103.912, 0103.913, 0103.919, 
0103.922 и 0103.929, кратенката "КК" (количински контингент) се 
заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- месо свинско, свежо, разладено или замрзнато, во тарифните 
броеви: 0203.11, 0203.12, 0203.19, 0203.21, 0203.22 и 0203.29, кратенката 
"КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен 
извоз ) ; 

- млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден 
шеќер или други материи за з а г а д у в а њ е , во тарифните броеви: 0402.10, 
0402.21 , 0402.29, 0402.91 и 0402.99, кратенката "КК" (количински контин-
гент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- путери и други маснотии и масла добиени од млеко, во тариф-
ните броеви: 0405.001 , 0405.002 и 0405.009, кратенката "КК1! (количински 
контингент) се заменува со кратенката 11ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- амбра сива, кастореиум, цибет и мошус, кантариди, жолчки 
сушени или несушени, жлезди и други животински материи, свежи, 
разладени или замрзнати или поинаку привремено конзервирани, што 
се употребуваат во производството на фармацевтски производи, во 
тарифните, броеви; 0510.001 и 0510.009, кратенката "КК" (количински 
контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- јарма од жита, гриз и пелети, во тарифните броеви: 1103.11 
1103.12, 1103.13, 1103.14, 1103.19, 1103.21- и 1 103.29, кратенката "КК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката 11Л Б" (слободен 
извоз ) ; 

- хмсл, свеж или гушен, вклучувајќи и кршен или мелен или 
во форма на иелети, лупулин, во тарифните броеви: 1210.10, 1210.201 
и 1210.209, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со 
кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- масти и други свински и животински маснотии добиени со 
топење, пресување или со солвентна екстракција, во тарифните броеви: 
1501.001 , 1501.002 и 1501.009, кратенката "КК" (количински контингент) 
се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- маснотии од животни од видовите говеда, овци и кози, сурови 
или топени, вклучувајќи пресувани или добиени со солвентна екстракција, 
во тарифните броеви: 1502.001 , 1502.002, 1502.009, кратенката 11КК11 '(коли-
чински контингент) се заменува со кратенката 11ЛБ11 (слободен извоз ) ; 
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- стеарин од свинска маст за јадење, масло од свинска маст 
за јадење, олеостеарин, олеомасло и масла од лој, неемул тирани, 
немешани или на друг начин приготвени, во тарифните броеви: 1503.001 , 
1503.002, 1503.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува 
со кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- соино масло и негови фракции, пречистени или нелречистени 
но хемиски немодификувани, во тарифните броеви: 1507.10, 1507.90, 
кратенката 11КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
"Ј1Б" (слободен извоз ) ; 

- сурово масло од Синап, во тарифниот број 1514.102 “и друго 
масло од Синап, во тарифниот број 1514.909, кратенката "КК" (количин-
ски контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи 
масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани, во тарифните броеви: 1515.11 и 1515.19, 
кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 

“Л В“ (слободен извоз ) ; 
- шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста 

сахароза, во цврста состојба, во тарифните броеви: 1701 .91 , 1701.993 и 
1701 .999, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со 
кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- меласи добиени при екстракција или рафинирање на шекер, 
во тарифниот број 1703.90, кратенката "КК" (количински контингент) 
се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- екстракти на слад, во тарифниот број 1901 .901 , производи 
за диететска исхрана во тарифниот број 1901 .902, и друго , во тарифниот 
број 1901.909, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува 
со кратенката 11ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- производи што се употребуваат за исхрана на животни, премик-
си, во тарифниот број 2309.903, кратенката "КК" (количински контингент) 
се заменува со кратенката 11ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- сол за јадење, во тарифниот број 2501 .001 , кратенката "КК" 
(количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен 
извоз ) ; 

- нафта сурова, во тарифниот број 2709.001 , кратенката "ЛБ" 
(слободен извоз) се заменува со кратенката 11КК" (количински 
контингент); 

- масла сурови од битуменозни минерали, во тарифниот број 
2709.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со 
кратенката "ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни мине-
рали, освен сирови: производи на друго место неспомнати или вклучени 
кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени 
од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие 
производи, во тарифните броеви: 2710.003, 2710.0041, 2710.0049, 2710.0051 , 
2710.0059, 2710.007, 2710.008, 2710.009, 2710.011, 2710.012, 2710.013, 
2710.014, 2710.015, 2710.016, 2710.017, 2710.018, 2710.019, 2710.20 и 
2710.099, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со 
кратенката 11Л Б" (слободен извоз ) ; 

- нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди, во тарифните 
броеви: 2711.11, 2711.12, 2711.13, 2711.14, 2711.199, 2711.21 и 2711.29, 
кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
"ЛБ" (слободен извоз ) ; 

- кокс, битумен и други остатоци од нафта, или од масла од 
битуменозни минерали, во тарифните броеви: 2713.1 1 , 2713.12, 2713.20 
и 2713.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува, со 
кратенката "'ЛБ“(слободан и з в о з ) ; 
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- минерални или хемиски ѓубриња што содржат два или три 
ѓубриви елементи, азот , фосфор и калиум, други ѓубриња; производи 
од оваа глава во форма на таблети или слични форми или во пакување 
до 10 кгр. бруто маса, во тарифните броеви: 3105.20, 3105.40, 3105.511 , 
кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
“ Л Б" (слободен и з в о з ) ; 

- други крупни и ситни сирови кожи, во тарифните броеви: 
4103.10, 4103.20, 4103.901 и 4103.909, кратенката "КК" (количински кон-
тингент) се заменува со кратенката “ ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- штавена кожа од други животни, во тарифниот број 4107.101, 
кратенката 81КК" (количински контингент) се заменува со кратенката 
"ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- огревно дрво во облици, цепеници, струганици, отпадоци и 
остатоци, во тарифните броеви: 4401.21, 4401.22, 4401.301 и 4401.309, 
кратенката "КК" {количински контингент) се заменува со кратенката 
“ Л Б" (слободен и з в о з ) ; 

- дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен јаглен од лушпи) , агломери-
ран или неагломериргн.. во тарифните броеви: 4402,001, 4402.002, кратен-
ката 11КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (сло-
боден и з в о з ) ; 

- дрво за обрачи; цепени колци; зашилени колја, пратци, летеви 
и столбови . за огради од дрво зашилени, но нережени по должина; дрво 
грубо прекратено или нетокарено, несвиткано или обработено поинаку, 
погодно за производство на стапови, чадори, држачи за алати или слични 
производи: ленти,' цевки, и слично дрво, во тарифните броеви: 4404.10, 
4404.20, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со 
кратенката "ЛБ" (слободен и з в о з ) ; 

- дрвна волна, дрвно брашно, во тарифниот број 4405.00, кратен-
ката ПКК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (сло-
боден и з в о з ) ; 

- железнички и транвајски прагови од дрво, во тарифните броеви: 
4-406.101 , 4406.102, 4406.109, 4406.901 , 4406.902 и 4406.903, кратенката 
"КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен 
и з в о з ) ; 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 23-1431/1 
24 април 1996 година 

Скопје 

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

412. 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надвореш-
но-трговско работење („Сужбен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕН-
ТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 1.05.1996 
ДО 31.12.1996 ГОДИНА СО КВАРТ АЛ НА ДИНА-

МИКА 
Член 1 

За периодот од 1.V.1996 до 31 .XII. 1996 година се 
утврдува квартални динамика на обемот на количин-
ските контингенти „КК" за извоз и увоз на стоки како 
што следи во списоците 1 и 2 кои се составен дел на оваа 

одлука. Член 2 
Распределбата на утврдените контингенти се врши 

до крајот на првиот месец во кварталот. 

Издадените решенија во секој квартал се со квар-
тални динамика, а Министерството за надворешни ра-
боти цени дали е оправдано нивно продолжување. 

Член 3 
Распределбата на утврдените количински контин-

генти за извоз и увоз на стоки ја врши Министерството 
за надворешни работи преку Комисијата составена од 
претставници на Министерството за надворешни ра-
боти, Министерството за стопанство, Министерството 
за земјоделие, шумарство и водостопанство и Мини-
стерството за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1432/1 
24 април 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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413. 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надвореш-
но-трговско работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија4" бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВР-
ДЕНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

ПООДДЕЛНИ СТОКИ ЗА 1996 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за аукциска распределба на утврдените 
контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки за 1996 

година („Службен бесник на Република Македонија'' 
бр. 2/96 и 15/96), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 
1 кој е составен дел на оваа одлука. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр.23-1433/1 
24 април 1996 година 

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

ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ПО ПРОИЗВОДИ ЧИЈА 
РАСПРЕДЕЛБА СЕ ВРШИ СО АУКЦИЈА 

2.000 денари 

ПРИЛОГ 1 

Прва група 

Крап жив 
Пастрмка свежа или разладена 
Сушен зеленчук - кромид 
Праски 
Пиперка сува, некршена и немелена 

Тарифен број 

0 3 0 1 . 9 3 

0 3 0 2 . 1 1 

“ 0712 .20 
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Пиперка сува, кршена или мелена 
Краставици приготвени или конзервирани 

Корнишони приготвени или конзервирани 
Пиперки подготвени или конзервирани 
Слатки пиперки приготвени или конзервирани 
Домати, цели или во парчиња 

Друго 
А ј в а р 

Ајвар 
Џемови 
Сок од концетрат од вишни 
Кечап и други сосови од домати 
Етил алкохол и други алкохолни денатурирани 
со која и да било јачина 
Портланд цемент 
Цевки од полимери на винил хлорид 
Вреќи и кеси со широчина на основата од 40 см 
или поголема 
Ќерамиди 

Сијалици до 1.000 вати 

Втора група - 3.000 денари 

Вина пенливи во садови до 2 литра 
Вина пенливи во садови над 2 литра 
Други вина во садови до 2 литра 
Вермут 
Вињак, Коњак, Армањак и слично 
Цигари што содржат тутун 

0904.209 
2 0 0 1 . 1 0 1 

2001.109 
2001.902 
2001.9091 
2 0 0 2 . 1 0 

2002.90 
2004.9091 
2005.901 
2007.992 
2009.802 
2103.20 

2207.20 

2523.299 
3917.23 

4819.30 
6905.10 
8539.211 

2204.101 
2204.109 
2204.21 
2205.101 
2208 .201 

2402.20 

414. 
Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување 

на Законот за претпријатија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 1503) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата наРсотбика Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 17 април 19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈП 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИ-
СТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
^ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ -

СКОПЈЕ 

1. За генерален директор на Јавното претпријатие за 
производство, пренесување и дистрибуција на елек-

тричната енергија „Електростопанство на Македонија“ 
- Скопје, се именува д-р Панде Лазаров, рударски ин-
женер, досегашен вршител на должноста генерален ди-
ректор на Претпријатието. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1421/1 
17 април 19% година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Бранко Црвеновска, с.р. 
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415. 
Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување 

на Законот за претпријатија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 15/93) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 17 април 1996 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈП 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 

1. За генерален директор на Јавното претпријатие 
Македонски железници - Скопје се именува Стојан На-
умов, дипл. машински инженер, досегашен вршител на 
должноста генерален директор на Претпријатието. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1420/1 
17 април 1996 година 

Скопје 

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

416. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ' бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 17 април 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОР-
МАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-

СТВЕН КАПИТАЛ 

1. За директор на Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал се именува м-р Верица Хаџивасилева-
Марковска, досегашен вршител на должноста директор 
на Агенцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1419/1 
17 април 1996 година 

Скопје 

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

417. 
Врз основа на член 37 од Законот за платниот про-

мет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94 и 65/95), 
министерот за финансии донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТ-
КИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ 

ПОТРЕБИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

за јавни потреби („Службен весник на РМ“ број 7/94, 
21/94, 38/95 и 2/96) во делот I - Приходи на Републи-
ката и на единиците на локалната самоуправа точка 9 -
Приходи што ги остваруваат органите на управата, пра-
восудните органи и други приходи потточка 9.1., по 
бројот 10) се додава нов број 11 кој гласи: 

11) 840-6275- надомест за из-
работка на просторни и урбанистички планови. 

2. Во делот II Приходи на социјални фондови, точка 
11 - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување, 
потточка 11.1 .,по бројот 12) се додава нов број 13) кој 
гласи: 

13) 843-448 - дивиденда по основ на акции стекнати 
од трансформацијата“. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

Број 13-2811/1 
18 април 1996 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фити, с.р. 

418. 
Врз основа на член 1 и 6 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89) и 
членовите 12, 13 и 18 од Правилникот за работа, Одбо-
рот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, имену-
ван со Одлука на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 57/95), на својата седница 
одржана на 18.04.1996 година ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕ-
ЛЧЕВ“ ЗА 1996 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНА-
ЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 

НАГРАДАТА СЕ ДОДЕЛУВА НА: 
1. Проф, д-р Аница Карговска-Клисарова, за тру-

дот: „Анатомски атлас на централниот нервен 
систем“ 

2. Проф. д-р Цветан Грозданов^ за трудот: 
„Свети Наум Охридски“ 

3. Проф. д-р Данчо Давчев, за трудот: 
„Мултимеднски системи - состојба, истражу-
вање, развој и наше искуство“ 

4. Д-р Вангелија Десподова, д-р Кита Бицевска, 
д-р Димитар Пандев и Љупчо Митревски; под 
редакција на' д-р Вангелија Десподова, за трудот 

„Карпинско евангелие“ 
5. Д-р Орде Ивановски, за трудот: 

„Димо Хаџи Димов - живот и дело“ 

Претседател на Одборот за 
доделување на Наградата „Гоце Делчев“ 

акад. Никола Узунов, с.р. 

. 4 1 9-
Уставниот суд н ^Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 
април 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а/ членовите 1 и 2 од Одлуката за поништување на 

Одлуката за утврдување на општ интерес и определу-
вање на локација за изградба на бензинска пумпа на 
патот Струмица-Штип, бр. 02-160/1, донесена од Со-
бранието на Општина Струмица на 15 јуни 1995 година, 
и 

б/ Одлуката за определување на локација за из-
градба на бензинска пумпа во Струмица бр. 02-169/1, 
донесена од Собранието на Општина Струмица на 15 
јуни 1995 година. 

2. СЕ УКИНУВА решението У. бр. 257/95 и У. бр. 
288/95 за запирање од извршување на поединечните 
^акти и дејствија донесени односно преземени врз основа 
на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, 
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донесено од Уставниот суд на Република Македонија на 
13 септември 1995 година, 

3, Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањ,ето во, „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

4, Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Душко Лазаревски од Струмица, со реше-
нијата У. бр. 257/95 и У. бр. 288/95 од 13 септември 1995 
година и од 6 март 1996 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одлуките озна-
чени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нивната согласност со член 52 став 1 од 
Уставот на Република Македонија и со член 54 од Зако-
нот за системот на просторното и урбанистичкото пла-
нирање. 

Воедно, со Решението од 13 септември 1995 година 
Судот го уважи барањето за изрекување на времена 
мерка и ги запре од извршување поединечните акти и 
дејствија донесени односно преземени врз основа на 
актите означени во точката 1 од оваа одлука. 

5, На седмицата Судот утврди дека со Одлуката за 
утврдување на општ интерес и определување на лока-
ција за изградба на бензинска пумпа на патот Струни-
ца-Штипѕ бр, 02=455/1, донесена од Собранието на 
Општата Струмица на 15 октомври 1993 година, било 
утврдено дека е од општ интерес изградба на бензинска 
пумпа на наведениот пат ш се определува локација за 
таа намена (КП бр, 6396/1 и КП бр. 6396/2), при што за 
инвеститор се определува Приватното претпријатие 
„Пирин“ од Струмица, 

Понатаму, со одлуката означена во точката 1 под а/ 
од оваа одлука се поништува напред наведената одлука 
(член 1), при што се определува дека таа влегува во 
сила со денот на донесувањето (член 2), а со одлуката 
означена во точката 1 под б/ од оваа одлука се опреде-
лува на истата локација (КП бр, 6396/2) да се гради ист 
објект (бензинска пумпа), со тоа што за инвеститор се 
определува Приватното претпријатие „Национал“ од 
Струмица, 

6, Со член 54 став 1 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ44 бр, 38/85, 118/89, 38/90 и 62/93), кој 
важел во време на донесувањето на оспорените одлуки, 
се определува дека за места кои се надвор од населе-
ните места и за кои не е донесен урбанистички план, 
локација за изградба на стопански објекти, може да се 
издаде врз основа на општ акт на собранието на општи-
ната за објекти од општинско значење. 

Согласно член 25 став 1 од Законот за просторното 
и урбанистичкото планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија4' бр, 4/96), кој е во сила од 1 февру-
ари 1996 година, изградбата во населено место кое нема 
урбанистичка документација за населено место во опш-
тина, може да се врши, до нејзино донесување, под 
услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општи-
ната„ 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
општината има овластување да донесува општ акт со 
кој определува локација и други услови и начин на из-
градба на објекти, ако за локацијата нема план, 

Со оглед на тоа што со член 1 од одлуката означена 
во точката 1 под а/ и со одлуката означена во точката 1 
под б/ од оваа одлука се определува локација на место 
кое е урбанистички уредено за иста намена со Одлуката 
од 15 октомври 1993 година, Судот оцени дека тие не се 
во согласност со наведените законски одредби, поради 
што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

7, Според член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во 
сила, 

Со оглед на тоа што со член 2 од одлуката означена 
во точката 1 под а/ од оваа одлука се предвидува Одлу-
ката да влезе во сила со денот на донесувањето односно 

пред да се објави, а не со или после објавувањето, 
Судот оцени дека таа одредба не е во согласност со 
означената уставна одредба, поради што одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука, 

8. Со оглед на тоа што донесе конечна одлука, Су-
дот согласно член 27 од Деловникот на Судот, одлучи 
да ја укине времената мерка, 

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука, 

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

У. бр, 257/95 и 288/95 
17 април 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд 
на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за правата на 
воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на семејствата на паднатите борци („Службен весник на 
Република Македонија“ број 13/96), се направени 
грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
- Во членот 35 став 1 точка 3 ред 4, наместо зборот 

„по“ треба да стои зборот „до“. 
- Во членот 42 став 2, наместо зборовите: „став 2" 

треба да стојат зборовите: „став 1" 

Број 13-1356/2 
23 април 1996 година Законодавно-правната 

Скопје комисија на Собранието на 
Република Македонија 

С П О Г О Д Б И 
12. 

Врз основа на член 35 од Уставот на Република 
Македонија, поаѓајќи од потребата за создавање услови 
за продуктивно вработување на инвалидни лица, а 
имајќи ги предвид досегашните резултати од полити-
ката на планот на вработување на невработените инва-
лидни лица, Министерството за труд и социјална поли-
тика, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија и Републичкиот завод за вработу-
вање (во натамошниот текст: учесници во спогодбата), 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ОС-
НОВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодбата ги уре-

дуваат односите во обезбедувањето материјална основа 
заради создавање на услови за продуктивно вработу-
вање на инвалидни лица како и начинот и условите во 
обезбедување на средствата. 

Член 2 
Заради создавање на услови за продуктивно врабо-

тување на невработените инвалидни лица, учесниците 
во спогодбата се согласија да учествуваат во обезбеду-
вањето ма неповратни средства (надоместок за вработу-
вање) по едно вработено лице на неопределено време. 
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Член 3 
Средствата од член 2 на оваа спогодба се доделуваат 

на претпријатијата кои ќе вработат инвалидни лица за 
прилагодување на работните услови и набавка на ос-
новни средства за продуктивно вработување на инва-
лидни лица. 

Член 4 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат во своите 

буџети (финансиски планови и програми) да обезбедат 
потребни средства за извршување на обврските што 
произлегуваат од оваа спогодба. 

Член 5 
Во обезбедувањето на средствата за исплата на на-

доместокот за вработување по едно инвалид но лице 
учествуваат: 

1. Министерството за труд и социјална политика за 
вработување на лице со пречки во психичкиот и физич-
киот развој ако е корисник на социјална заштита или не 
е осигурено лице по ниеден основ„ 

2. Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија за вработување на дете со пречки 
во психо-физичкиот развој - дете на осигуреник. 

3. Републичкиот завод за вработување за секое вра-
ботено инвалидно лице. 

Член 6 
Учесниците во спогодбата се согласија при вработу-

вањето на инвалидни лица да обезбедат наод, оценка и 
мислење од Комисијата за оцена на работната способ-
ност на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија во случај кога инвалидното лице се 
вработува на работно место за кое не е оспособено по 
пат на стручно односно работно оспособување. 

Член 7 
Учесниците во спогодбата се согласија износот на 

надоместокот за вработување да го усогласуваат во те-
кот на годината врз основа на порастот на платите во 
стопанството или порастот на цените на индустриските 
производи ако е тоа поповолно за претпријатијата, а во 
зависност од материјалните можности на учесниците во 
спогодбата. 

Износот, постапката и начинот на одобрување на 
надоместокот за вработување од став 1 на овој член ќе 
се регулира со посебен акт на учесниците во спогод-
бата. 

Член 8 
Меѓусебните обврски утврдени со оваа спогодба не 

може еднострано да се менуваат или раскинуваат. 
Изменување и дополнување на спогодбата се врши 

на начин и постапка како и за нејзиното склучување. 
Член 9 

Оваа спогодба влегува во сила од денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 19% година о 

Потписници: 
1. Министерство за труд и социјална 

политика 

2. Фонд на пензиското и инвалид-
ското осигурувани на Македонија 

3. Републички завод за вработување 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпро-

цесна постапка за докажување на смрт по предлогот на 
предлагачот Фехми Белчишта од Дебар. 

Се повикува секој што знае за животот на Муарем 
Далип Белчишта поранешен од Дебар да се јави на 
судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а по 
истекот на тој рок ќе се спроведе постапката за докажу-
вање на смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар, Впп. бр. 136/96. (179) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1140/95 од 14.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ШИ „Баковец", с. Пчиња, Куманово. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 

ул. ,,Бранко Богдански - Гуцман" бр. 39. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 09.05.996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (793) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 138/96 од 40 ЛП 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот 1ГГ „Филмар" од Куманово, ул. „Браќа Филиповиќ" бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 
ул. „Бранко Богдански - Гуцман" бр. 39. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 9.05,1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ог. бр. 139/96 од 04 ЛП Л 9% година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППТУ „КД - Компанија“ од Куманово, ул. Доне Божи-
нов“ бр. 18. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 
ул. „Бранко Богдански - Гуцман" бр. 39. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 9.05,1996 година во 9,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (795) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 934/96 од 04.III. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГГГ „Бигор“ од Куманово, ул. „Тоде Мендол" бр. 51. Тел. 
29-058 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 

ул. „Бранко Богдански - Гуцман" бр. 39. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 09.У.1996 шдиш во 10,40 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (796) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

От. бр. 1882/95 од 18 ЛП Л996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Тр.говско транспортно претпријатие „Цоле Комерц“ од 
Скопје, ул. „Австралиска“ бр. 8. 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251=738. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 08.V.1996 година во 9,20 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (798) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1993/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Бубе Пром" од Скопје, ул. „458и 

бр. З-а. 
За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 

овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ќиро Јавашевски од Скопје, ул. 

„Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-4)87. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
ден 22.У.1996 година во 9,20 часот соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (933) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр. 1773/95 од 20.II.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ИДМ-Комерц" од Скопје, ул. „Рокомија" 
бр. 17. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, 

булевар „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-112. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена, по објавување на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците без одлагање да па нами-
рат долговите кон стечајниот должник. 

Рочиште за испитување на пријавите се закажува за 6. УЛ996 го-
дина во 8,30 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (768) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Л.бр. 271/96 од 19.III 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над Трговското услужно претпријатие „Трајверс" ЦО експорт-импорт -
Скопје, ул. „Перо Наков“ бр. 103. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски, од 
Скопје, ул. ,Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
14.V 1996 година, во 9 часот во соба број 60, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (776) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 329/96 од 02.ГУ 19% година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „КИО“ Д.О.О, експорт-импорт, ул. 
„Зеф Љуш Марку“ бр. 54, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите кон ликвидациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13.V 1996 година, во 11 
часот во соба број 53-а, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 296/96 од 
27.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија, услуги на големо и мало „Зо-МИи 

ДОО експорт-импорт - Тетово, ул. „Штипска“ бр. 135 и број на жиро 
сметка 41500-601-40921. 

За ликвидационен управник се определува Беки Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 47, телефон 094-32-318. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измерат долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
._ Се .закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 

доверителите на ликвидациониот должник на 06.V.1996 година, во 
11,00'часот, во соба број 60 во овој суд! 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (895) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за веважѕн следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство промет и услуги на големо и мало „МЕЛЛИС" 
увоз извоз ДОО Скопје“. (2129) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство услуги и промет на големо и мало“ „САНДРА-
-ПРОМ" увоз-извоз ц.о.о. Скопје“. (2130) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „ПТП „ДЕ-
НИEЛ" ул. „Димитрија Чуповски“ бб, Скопје. (2131) 

Се огласуваат за неважни следите документа: 

Пасош бр. 591346 издаден од УВР Тетово на име 
Џемаили Џемил, с. Теново, Тетово. (2173-а) 

Пасош бр. 247251 издаден од УВР Тетово на име 
Рамадани Рами с. Требош, Тетово. (2182-а) 

Пасош бр. 0650659 издаден од ОВР Ресен на име 
Поповска Катерина, ул. „11 Октомври“ бр. 167, Ресен. 

(2134-а) 
Пасош бр. 516302 на име Ајрулаи Зулќефли с. Ра-

вен, Гостивар. (2122а) 
Пасош на име Поповски Голуб ул. „Вел,ко Влахо-

виќ" бр. 8/1, Штип (2138-а) 
Воена книшка издадена од Собрание на општина М. 

Брод на име Махмудоски Идриз с. Пласница, М. Брод. 
(2122) 

Чековна картичка бр. 3861/23 издадена од Стопан-
ска банка Штип на име Манов Иван ул. „8 Март“ бр. 62, 
Штип. (2136-а) 

Работна книшка на име Жаклина Спасовска, 
Скопје. (2139-а) 

Пасош бр. 51658 издаден, од ОВР Струга на има 
Шаин оски Мухамед с. Лабиништа, Струга (2140) 

Пасош бр. 88399/93 издаден од УВР Тетово на име 
Невзат Абази с. Синичане, Тетово. (2132) 

Пасош бр. 21515/93 издаден од УВР Тетово на име 
Сафет Зурапи с. М. Речица, Тетово (2133) 

Пасош бр. 21515/93 издаден од УВР Тетово на име 
Ќемал Зурапи с. М. Речица, Тетово. (2134) 

Пасош бр. 552871/95 издаден од УВР Скопје на име 
Насер Мустафа ул. Џон Кенеди“ бр. 12. Скопје. (2135) 

Пасош бр. 159547/94 Издаден од УВР Скопје на име 
Селвер Рамадани ул. „М. Тито“ бр. 23, Скопје. (2136) 

Пасош бр. 604400/95 издаден од УВР Тетово на име 
Али Шабани ул. Дижонска, бр. 31. (2137) 

Пасош бр. 0133590 издаден од ГУВР Скопје на име 
Бакиу Фередин с. Рашче, Скопје. (2138) 

Пасош бр. 787764 издаден од ГУВР Скопје на име 
Смилев Вангел ул. „Ѓоре Горевски“ бр. 58, Скопје. 

(2139) 
Пасош бр. 747443/95 издаден од ГУВР Тетово 

Скопје на име Васвие Амет ул. „Брсјачка Буна“, бр. 
149, Скопје. (2140) 

Пасош бр. 284465/94 издаден од УВР Скопје на име 
Д им итриј е Таниќ ул. „Владимир Комаров“ бр. 33/111-6, 
Скопје. (2141) 

Пасош бр. 34274/93 издаден од УВР Скопје на име 
Витарио Андоновски ул. „М.А. Ченто“ бр. 142/А, 
Скопје. (2142) 

Пасош бр. 774961 на име Стојменова Ратка ул. 
„Андо Шурков“, бр. 1, Т. Велес. (2143) 

Пасош бр. 194135 на име Мемеди Рахим д. Чегране, 
Гостивар. (2144) 

Пасош бр. 0981983 на име Кузмановска Милица ул. 
„Партизанска“ бр, 31/4, Битола. (2145) 

Пасош„бр,„0190206_на име.„Благица,Крстевска, с. 
Новаци,Битола. (2146) 
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Пасош бр. 0342939 на име Штрковски Николче, с. 
Новаци, Битола (2147) 

Пасош бр. 0020683 на име Китановски Ладе ул. „Ки-
рил и Методиј“бр. 90. Делчево. (2148) 

Пасош бр. 327443/94 издаден од УВР Скопје на име 
Абдулметалип Синани ул. „Дижонска" бр. 23/8, Скопје. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот 

данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд 
и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец април 1996 година која се применува 
за аконтативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 8.900,00 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец април 1996 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра фанка основица 

0101 Електростопанство 7.555 

0102 Производство на јаглен 4.908 

0105 Производство на нафтени деривати 9.014 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 4.630 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.153 

0109 Производство на обоени метали 8.550 

0110 Преработка на обоени метали 6.145 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 5.753 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 5.200 

0113 Металопреработувачка дејност 4.414 

0114 Машиноградба 5.325 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.699 

0117 

0118 

Производство на електрични машини и 
апарати 

Производство на базни хем. производи 

4.764 

6.113 

0119 Преработка на хемиски производи 8.355 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.013 

0121 Производство на градежен материјал 7.106 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 4.497 

0123 Производство на финални произв. од 
Дрво 

3.026 

0124 Производство и преработка на хартија 4.076 

0125 Производство на текстил, предива и 
ткаен. 

3.390 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.768 

0127 Производство на кожа и крзно 3.301 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија -

0130 Производство на прехранбени произ-
води 

6.649 

0131 Производство на пијалоци 8.484 

0132 Производство на добиточна храна 4.984 

0133 Производство и преработка на тутун 5.654 

0134 Графичка дејност 4.830 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 5.478 

0139 Производство на разновидни производи -

0201 Земјоделско производство 4.605 

0202 Земјоделски услуги 6.341 

0203 Рибарство 3.544 

0300 Шумарство 4.535 

0400 Водостопанство 5.155 

0501 Високоградба 3.597 

0502 Нискоградба и хидро градба 4.352 

0503 Инсталатерски и завршни работи 
во градежништвото 3.541 

0601 Железнички сообраќај 6.360 

0604 Воздушен сообраќај 9.411 

0605 Друмски сообраќај 4.475 

0606 Градски сообраќај 6.504 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.087 

0701 Трговија на мало 4.753 

0702 

0703 

Трговија на големо 

Надворешна трговија 

7.374 

6.800 
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0801 Угостителство 4.411 

0802 Туристичко посредување 6.327 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 4.996 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.461 

1001 Уредување на населби и простори 6.770 

1002 Станбена дејност 8.749 

1003 Комунална дејност 6.211 , 

1101 Банкарство 7.144 

1102 Осигурување на имоти и лица 12.229 

1103 Услуги во областа на прометот 8.884 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 4.994 

1105 Геолошки истражувања 6.248 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 6.495 

1109 Деловни услуги 8.542 

1201 Образование 5.990 

1202 Научно истражувачка дејност 6.622 

1203 Култура, уметност и информации 6.154 

1204 Физичка култура и спорт 5.229 

1301 Здравствена заштита 6.373 

1302 Општествена заштита На децата и мла-
дината и социјална заштита 5.171 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната 
самоуправа и други облици 

6.271 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.348 

1403 Здруженија 8.624 

1404 Политички партии, општествени орга-
низации 
здруженија и други организации 

8.077 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

404. Закон за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната 
војна (Пречистен текст) 677 

405. Уредба за изменувана и дополнување на 
Уредбата за начинот на определувањето на 
висината на надоместоците за определени 
материјални трошоци и други примања на 

работниците во републичките органи на 
управата 679 

406. Одлука за определување на царинските 
контингенти при увоз на стоки во 1996 го-
дина 679 

407. Одлука за определување на посебни да-
вачки при увоз на одделни прехранбени 
производи 680 

408. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за распоредување на средствата 
од Буџетот на Република Македонија за 

, 1996 година за обврските по основ на нена-
платени девизни побарувања на претприја-
тијата од странство 680 

409. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на земјоделските и прехран-
бени производи за кои при увозот претпри-
јатијата и другите правни лица плаќаат по-
себни давачки 681 

410. Одлука за распределба на вишоците на 
приходите над дозволеното ниво на потро-
шувачка во 1995 година 681 

411. Одлука за изменување на Одлуката за ра-
споредување на стоките на форми на извоз 
и увоз 682 

412. Одлука за утврдување обемот на контин-
гентите за извоз и увоз на стоки од 
1.05.1996 до 31.12.1996 година со квартална 
динамика. . 686 

413. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за аукциска распределба на утвр-
дените контингенти за извоз и увоз на по-
оделни стоки за 1996 година 701 

414. Решение за именување генерален директор 
на ЈП за производство, пренесување и ди-
стрибуција на електричната енергија 
„Електростопанство на Македонија“ -
Скопје 702 

415. Решение за именување генерален директор 
на ЈП Македонски железници - Скопје . . . 703 

416. Решение за именување директор на Аген-
цијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со опште-
ствен капитал 703 

417. Наредба за дополнување на наредбата за 
сметките за уплата на приходите за јавни 
потреби 703 

418. Одлука за доделување на наградата „Гоце 
Делчев“ за 1996 година за особено значајни 
остварувања од интерес за Републиката во 
областа на науката 703 

419. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија У. бр. 257/95 и 288/95 од 17 април 
1996 година 703 

Исправка на Законот за правата на во-
ените инвалиди, на членовите на нивните 
семејства и на семејствата на паднатите 
борци 704 

Спогодби 
12. 'Спогодба за обезбедување на материјална 

основа за создавање на услови за вработу-
вање на инвалидни лица. 704 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец 
април 1996 година 707 
Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на дано-
ците и придонесите од плата за месец 
април 1996 година 707 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
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