
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Понеделник, 20 април 1992 
Скопје 

Број 25 Год.XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 250 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

447. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

Се прогласува Законот за Царинската управа, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 14 април 1992 година„ 

Број 08-1612/1 
14 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, Претседател 

Стојан Андов, с.р. н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се основа Царинска управа и се 

уредува нејзиниот делокруг и начинот на работа. 

Член 2 
Царинската управа непосредно ги извршува зако-

ните и другите прописи во областа на царините и врши 
други задачи и работи што со овој или со друг закон и се 
ставени во делокруг на работа. 

Член 3 
Врз организацијата и работата, начинот на оства-

рување на правата, должностите и одговорностите и 
врз другите односи во Царинската управа се примену-
ваат одредбите од Законот за органите на управата, ако 
со овој или со друг закон не е определено поинаку. 

II. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА РАБОТА НА 
ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

Член 4 
Во делокругот на Царинската управа спаѓаат рабо-

тите на: царинскиот надзор, царинењето на стоки, 
контрола на стоки чиј увоз, односно извоз посебно е 
регулиран, девизно-валутната контрола во меѓунаро-
дниот патнички и пограничен промет со странство, 
спречувањето и откривањето на царинските прекршо-

ци и водењето на првостепена и второстепена управна и 
првостепена прекршочна постапка, спречувањево на 
кривични дела и стопански престапи во царинската 

постапка, спречувањето и откривањето на девизни 
прекршоци во меѓународниот патнички и пограничен 
промет со странство, како и обработката и следењето 
на статистичките податоци за увозот и извозот. 

Член 5 
Царинската управа е самостоен орган на управата 

со својство на правно лице. 
Во Царинската управа се организираат царинарни-

ци како подрачни организациони единици. 

Член 6 
Царинарниците решаваат во прв степен во управна 

и прекршочна постапка. 
Царинската управа решава во втор степен во 

управна и прекршочна постапка. 

Член 7 
Со работата на Царинската управа раководи ди-

ректор на Царинската управа. 
Директорот на Царинската управа го именува и 

разрешува од должност Собранието на Република Ма-
кедонија. 

Член 8 
На директорот на Царинската управа, Собранието 

на Република Македонија му именува заменик. 

Член 9 
Работните места на определени должности во Ца-

ринската управа со посебна тежина на работа и посебни 
услови под кои тие се вршат, ги определува Владата на 
Република Македонија со акт. 

Заработувачката на работниците на должностите 
определени со актот од став 1 на овој член се поголеми 
најмногу до 20% од заработувачката на другите работ-
ници со соодветни квалификации. 

Ш. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Службена облека, службена легитимација и ознака, 
држење и носење на оружје 

Член 10 
'Работниците на Царинската управа кои вршат 

задачи и работи на основната дејност и работниците 
кои вршат контролно-ревизиони работи и работи за 
сузбивање на криумчарење, се должни да носат службе-
на облека. 

Покрај работниците од став 1 на овој член, обвр-
ска да носат службена облека имаат и други работници 
на организационите единици на Царинската управа 
кога вршат задачи и работи на царинска контрола и 
надзор на границата. 

Директорот на Царинската управа ги пропишува 
кројот, бојата, ознаките, времето на траење и начинот 
на користење на службената облека. 
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Член 11 
На работниците кои работат на задачите и работи-

те на контрола на прометот со странство, царинење и 
царински надзор, царинско-управна и прекршочна по-
стапка, спречување на царински прекршоци, надзор над 
работата на царинарниците и на контролно-ревизиони-
те работи; работи за сузбивање на криумчарење, како и 
на други работи каде што тоа природата на работите го 
бара, им се издава службена легитимација. 

Службената легитимација има важност две години 
и ја издава и заверува директорот на Царинската 
управа. 

Службената легитимација ќе се одземе, односно 
нема да се завери во случај; 

1) кога тоа го бараат причините на безбедноста на 
државната граница; 

2) ако работникот со правосилна пресуда е осуден 
на казна затвор, односно ако во прекршочна постапка 
со правосилно решение му е изречена казна затвор -
додека казната не ја издржи и 

3) кога против работникот е поведена истрага или 
подигнат обвинителен акт без спроведување на истра-
га. 

Прописи за службена легитимација, ,за содржината 
и формата на службената легитимација и за евиденција-
та за издадените службени легитимации донесува ди-
ректорот на Царинската управа. 

Член 12 
Работникот кој непосредно работи на оперативни 

задачи и работи на определен меѓународен граничен 
премин, носи оружје кога е на должност. 

Директорот на Царинската управа утврдува на кои 
гранични премини работниците ќе носат оружје, како и 
условите за држење и за носење на оружје при вршење-
то на задачите и работите. 

Член 13 
При вршењето на службените задачи и работи од 

член 12 на овој закон, царинскиот работник смее да 
употреби оружје само ако поинаку не може: 

1) да го одбие од себе непосредниот напад со кој се 
загрозува неговиот живот; 

2) да го спречи бегството на лицето затекнато во 
вршење на кривично дело криумчарење и пренесување 
на стоки преку царинската линија, ако постојат основи 
за сомневање дека притоа ќе се употреби огнено оружје 
и 

3) да го одбие нападот врз објекти кои служат за 
потребите на Царинската управа. 

2. Други посебни одредби 

Член 14 
Работниците на Царинската управа, кога вршат 

служба на средствата за јавен сообраќај и во средството 
за јавен превоз имаат право на бесплатен превоз со тие 
средства и на осигурување што го имаат патниците кои 
го плаќаат превозот со тие средства. 

Член 15 
Работникот на Царинската управа кој ќе биде 

спречен или попречуван во вршењето на својата служ-
бена должност, може да побара помош од овластеното 
службено лице на органот за внатрешни работи. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ^ 

Член 16 
Царинската управа ќе се основа најдоцна во рок од 

три месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

До основањето на Царинската управа, задачите и 
работите од областа на царините непосредно ќе ги 
извршуваат Царинарниците: Царинарница - Битола, 
Царинарница - Гевгелија и Царинарница - Скопје. 

Член 17 
Работниците на Царинарниците во Битола, Гевге-

лија и Скопје ги презема Царинската управа на Репу-
блика Македонија. 

Работниците од Република Македонија кои се на 
служба во Сојузната управа за царини надвор од тери-
торијата на Република Македонија продолжуваат со 
работа во Царинската управа на Република Македони-
ја, доколку така се определат, во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Недвижностите, опремата, инвентарот и другите 
работи, архивата, документацијата и средствата за 
работа на царинарницата во Битола, Гевгелија и Скоп-
је, што досега ги користеше државата СФРЈ - Сојузна 
управа за царини на територијата на Република Маке-
донија се во државна сопственост на Република Маке-
донија и нив ги презема Царинската управа на Републи-
ка Македонија во чијашто надлежност преминуваат 
работите на царините во Република Македонија. 

Член 18 
Општиот акт за организација и работа и општиот 

акт за систематизација на работите и задачите на 
Царинската управа, како и другите општи акти, ќе се 
донесат во рок од три месеци по основањето на Царин-
ската управа. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

448. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТО-

ПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за стопанските престапи, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 10 април 1992 година. 

Број 08-1570/1 
10 април 1992 година 

Скопје 

Претседател , 
на Собранието на Република 

Македонија, ^ Претседател 
Стојан Андов, с.р. н а Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за стопанските престапи („Службен 

лист на СФРЈ“ број 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90), кој 
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согласно со членот 5 став 1 од Уставниот закон е 
преземен како републички во член 3 ставот (1) се 
менува и гласи: 

„(1) Стопанските престапи се определуваат, во 
границите на овластувањата утврдени со Уставот, со 
закони и со уредби на Владата на Република Македони-
ја донесени врз основа на закон (во натамошниот текст: 
уредби)." 

Член 2 
Во членот 4 зборовите: „сојузни и републички 

односно со покраински“ се бришат. 

Член 3 
Во членот 6 став (2) зборовите „општествено-

политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: 
„Републиката, Градот Скопје, општините“. 

Во ставот (3) зборовите: „општествено-политич-
ката заедница“ се заменуваат со зборовите: „Републи-
ката, Градот Скопје и општините“. 

Во ставот (4) кратенката „СФРЈ“ се заменува со 
зборовите: „Република Македонија“. 

Член 4 
Во членот 6-а став (1) зборовите: „Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со 
зборовите: „Република Македонија“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Поимот територија на Република Македонија се 

одредува во смисла на член 113 од Кривичниот закон на 
Република Македонија - општ и посебен дел." 

Член 5 
Во членовите 8 став (1) и 12 зборовите: „опште-

ствено-полиггичката заедница“ се заменуваат со зборо-
вите: „Републиката, Градот Скопје или општините“. 

Член 6 
Во членовите 16, 20 став (2), 27 став (3), Зб-б став 

(4) и 40 зборовите: „Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Репу-
блика Македонија - општ и посебен дел“. 

Член 7 
Во членот 18 став (1) бројот „1.500" се заменува со 

бројот „20.0004 а бројот „450.000" со бројот 
„2.000.000". 

Во ставот (3) бројот „300" се заменува со бројот 
„1.000", а бројот „25.000" со бројот „100.000". 

Ставот (4) се брише. 

Член 8 
Во членот 22 став (2) бројот „8.000" се заменува со 

бројот „100.000". 
Во став (3) бројот „450" се заменува со бројот 

„3.000". 

Член 9 
Во членот 23 став (3) зборовите: „органот на 

самоуправната работничка контрола или друг“ се бри-
шат. 

Член 10 
Членот 25 се менува и гласи: 
..Паричните казни наплатени од правното лице и 

од одговорното лице во правното лице се внесуваат во 
Републичкиот буџет“. 

Член 11 
“ Во членот 27 став 2 бројот „4.500" се заменува со 
бројот „100.000", а бројот „450" со бројот „15.000". 

Член 12 
Членот 33 се менува и гласи: 
„Парите добиени од продажбата на одземените 

предмети, како и одземената имотна корист се внесу-
ваат во Републичкиот буџет“. 

Член 13 
Во членот 36 став (1) по зборот „должности“ се 

става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 14 
Во членот Зб-б став (5) зборот „сојузен“ се брише. 

^ Член 15 
Членот 36-в се брише. 

Член 16 
Во членот 41 став (2) зборовите: „опиггествено-

политичката заедница“ се заменуваат со зборовите 
„Републиката, градот Скопје и општините“. 

Во ставот (3) зборовите: „функционер кој раково-
ди со сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на правосудството“ се заменуваат со зборовите: „мини-
стерот за правосудство и управа“. 

Член 17 
Во членовите 34 став (2) 46 и 47 зборовите: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ 
се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“. 

Член 18 
Членот 48 се брише. 

Член 19 
Членот 58 се менува и гласи: 
„Судовите во предметите на стопанските престапи 

судат во границите на својата стварна надлежност 
определена со закон." 

Член 20 
Во членот 59 став (2) бројот „25.000" се заменува 

со бројот „800.000". 

Член 21 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Врховниот суд на Република Македонија е надле-

жен: 
1) да одлучува за барања за заштита на законито-

ста во случаите определени со овој закон и 
2) да врши други работи определени со закон." 

Член 22 
Членот 63 се брише. 

Член 23 
Во членот 65 став (2) зборовите: „пропишан со 

сојузен пропис“ се бришат. 

Член 24 
Членот 66 се брише. 

Член 25 
Во членот 67 буквата „и“ и бројот „66“ се бришат. 

Член 26 
Во членот 68 зборовите: „органот на општествено-

политичката заедница“ се заменуваат со зборовите: 
„орган на Републиката, Градот Скопје, општините“, а 
зборовите: „односно судот на чие подрачје е извршен 
стопанскиот престап“ ,се бришат. 
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Член 27 
Во членовите 69, 79, 80 ставови (3) и (4) и 81 

зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Репу-
блика Македонија“. 

Член 28 
Членот 70 се брише. 

Член 29 
Во членовите 72 и 73 зборовите: „сојузен суд“ се 

заменуваат со зборовите: „Врховен суд на Република 
Македонка“, а во членот 73 зборовите „на подрачјето 
на друга република“ се бришат. 

Член 30 
Во членот 74 став (1) точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „по прибавено мисле-
ње од соодветниот јавен обвинител“. 

Ставовите (2) и (3) се бришат. 
Досегашните ставови (4) и (5) стануваат ставови 

(2) и (3). 
Член 31 

Членот 75 се менува и гласи: 
„Јавните обвинители постапуваат пред соодветни-

те судови во согласност со закон." 

Член 32 
Членот 76 се брише. 

Член 33 
Во член 83 бројот „2.500" се заменува со бројот 

„10.000", а бројот „4.500" со бројот „100.000". 

Член 34 
Во член 89 ставот (5) се брише. 

Член 35 
Во членот 97 став (1) бројот „450" се заменува со 

оројот „10.000". 
Член 36 

Во членот 98 став (3) бројот „250" се заменува со 
бројот „10.000", а бројот „450" со бројот „100.000". 

Член 37 
Членот 130 се менува и гласи: 
„Против правосилна судска одлука со која е повре-

ден овој закон или прописот за стопанскиот престап, 
како и против судската постапка што и претходела, 
јавниот обвинител на Република Македонија може да 
подигне барање за заштита на законитоста. 

За барањето за заштита на законитоста решава 
Врховниот суд на Република Македонија. 

Барањето за заштита на законитоста може да се 
подигне во рок од три месеци од денот кога на странки-
те им е доставена одлуката, против која е дозволено 
подигање на барањето." 

Член 38 
Членовите 131, 132 и 133 се бришат. 

Член 39 
Во членот 134 зборовите: „Сојузниот суд“ се заме-

нуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република 
Македонија". 

Член 40 
Во членот 135 став (3) бројот „15.000" се заменува 

со бројот „800.000", а бројот „1.500" со бројот „50.000". 

Член 41 
Во членот 136 бројот „450" се заменува со бројот 

„100.000". 

Член 42 
Во членот 147 став (1) зборовите: „индивидуален 

работоводен орган“ се заменуваат со зборовите: „рабо-
товоден орган“. 

Во став (2) бројот „1.500" се заменува со бројот 
„10.000". 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

449. 

Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за прекршоците, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата, одржана на 10 април 1992 година. 

Број 1569/1 
10 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република „ 

Македонија, „ Претседател 
Стојан Андов, с.р. н а Република Македонија 

Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за ,прекршоците („Службен весник на 

СРМ“ број 43/84, 42/85, 50/87, 10/88, 36/89, 42/89 и 7/90) 
во членовите 4 став (1) и 258 став (2) зборот „Социјали-
стичка“ се брише. 

Во членот 4 став (1) зборовите: „Извршниот совет 
на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“, а 
по зборот „Македонија“ се става точка и зборовите до 
крајот на ставот се бришат. 

Член 2 
Во членот 7 после зборот „територијата“ се дода-

ваат зборовите: „на Република Македонија“ и се става 
точка, а зборовите до крајот на членот се бришат. 

Член 3 
Во членот 20 став (2) зборовите: „општествено -

политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: 
„Републиката, Градот Скопје, општините“, а зборови-
те „органите на општествената заедница“ се бришат. 

Во ставот (3) зборовите: „општествено - политич-
ката заедница“ се заменуваат со зборовите: „Републи-
ката, Градот Скопје, општината“, а зборовите: „во 
органот на општествената заедница“ се бришат. 

Член 4 
Во членот 22 став (2) зборовите: ^основната орга-

низација на здружениот труд, во друга организација или 
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заедница или во друго правно“ се заменуваат со зборот 
„правното“, а зборовите: „општествено - политичката 
заедница“ се заменуваат со зборовите: „Републиката, 
Градот Скопје, општината“. 

Во ставот 4 зборовите: „општествено - политичка-
та заедница“ се заменуваат со зборовите: „Република-
та, Градот Скопје, општината“. 

Член 5 
Во членот 23 зборот „социјалистичка“ се брише, а 

после зборот „Македонија“ се става точка и зборовите 
до крајот на членот се бришат. 

Член 6 
Во членот 30 точка 3 зборовите: „на социјалистич-

кото самоуправно општество“ се бришат. 

Член 7 
Членот 31 се менува и гласи: 
„(1) Парична казна може да се пропише во распон, 

во одреден износ или во сразмер. Парична казна не 
може да се пропише во износ помал од 500 динари, ниту 
поголем од 250.000 динари. 

(2) Со закон може да се пропише парична казна: 
1. За физичко лице и за одговорно лице во правно-

то лице од 1.000 до 25.000 динари; 
2. За правно лица од 20.000 до 250.000 динари; 
3. За поединец во вршење на самостојна дејност 

или професија од 3.000 до 150.000 динари. 
^ (3) За даночни и други прекршоци сторени заради 
здобивање со материјална корист, како и за прекршоци 
што претставуваат потешка повреда на законот, со 
закон може да се пропише парична казна најмногу до 
двоен износ од паричната казна во став 1 на овој член 
или во сразмер со висината на причинетата штета, 

прибавената корист или неизвршената обврска, но нај-
многу до нивниот дваесеткратен износ. 

(4) Со уредба или со одлука може да се пропише 
парична казна: 

1. За физичко лице и за одговорно лице во правно 
то лице од 500 до 10.000 динари; 

2. За правно лице од 15.000 до 150.000 динари; 
3. За поединец во вршење на самостојна дејност 

или професија од 2.000 до 100.000 динари“. 

Член 8 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Парична казна што се наплатува на самото место, 

може да се пропише за физичко лице и за одговорно 
лице во правното лице во одреден износ до 10.000 
динари, а за правното лице и поединец во вршење на 
самостојна дејност или професија во одреден износ до 
100.000 динари“. 

Член 9 
Во членот 35 ставовите (1) и (2) се менуваат и 

гласат: 
„(1) Ако казненото физичко лице во определениот 

рок не ја плати паричната казна која не го надминува 
износот од 15.000 динари, паричната казна ќе се замени 
со затвор, сметајќи ги секои започнати 500 динари за 
еден ден затвор, но така што затворот да не може да 
биде подолг од 30 дена. Замената на паричната казна со 
затвор се врши со посебна констатација на првостепе-
ниот суд дека паричната казна не е платена и дека ќе се 
изврши казната со затвор. 

(2) Ако казненото физичко лице плати само дел од 
паричната казна, остатокот од паричната казна ако не 
го надминува износот од 15.000 динари ќе се замени 
казната со затвор“. 

Член 10 
Во членот 36 став (1) бројот „1.500" се заменува со 

бројот „15.000". 

Член 11 
Во членот 42 став (3) бројот „300" се заменува со 

бројот „500". 

Член 12 
Во членовите 45 став (2) точка 5, 49 став (4), 51 

став (1) и насловот пред овој член, како и во членот 144 
став (1), зборовите: „Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Ре-
публика Македонија“. 

Во членот 45 став (4) се брише. 

Член 13 
Во членот 58 став (2) зборовите: „организација на 

здружениот труд или за друга самоуправна организаци-
ја или заедница“, се заменуваат со зборовите „правно 
лице“, а зборовите: „таа организација или заедница“ се 
заменуваат со зборовите: „тоа правно лице“. 

Член 14 
Во членот 78 став (1) зборовите: „организациите 

на здружениот труд, како и другите општествени“ се 
бришат. 

Член 15 
Во членот 79 став (2) зборовите: „од општа над-

лежност или суд на здружениот труд“ се бришат. 

Член 16 
Во членот 81 став (3) кратенката „СР“ се заменува 

со зборот „Република“. 

Член 17 
Во членот 91 став (2) зборот „самоуправен“ се 

брише. 

Член 18 
Во членот 92 зборовите: ,Југославија, ако за 

застапник не е определено друго лице вработено во 
претставништво“ се заменуваат со зборовите: „Репу-
блика Македонка или друго лице вработено во стран-
ското правно лице“. 

Член 19 
Во членот 95 бројот „1.500" се заменува со бројот 

„10.000", а бројот „2.500" се заменува со бројот 
„20.000". 

Член 20 
Во членот 96 ставот (3) се брише. 

Член 21 
Во членот 110 ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Паушалниот износ се утврдува во висина од 

една десетина до една третина од просечниот месечен 
личен доход ко Републиката исплатен во последниот 
месец и се определува со оглед на траењето на сложе-
носта на постапката и имотната состојба на лицето кое 
се обврзува да го плати досудениот износ“. 

Член 22 
Во членот 117 став (4) по зборот „лице“ се става 

точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 23 
Во членот 130 зборовите:; „Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија4' се заменуваат со збо-
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ровите: „Република Македонија“, пред зборот „дипло-
матско“ се додава зборот „надлежно“ и зборовите: „на 
Југославија“ се заменуваат со зборовите: „за Македо-
нија“ . 

Член 24 
Во членот 131 став (2) зборовите: „организациите 

на здружениот труд и другите самоуправни организации 
и граѓанско“ се бришат. 

Член 25 
Во членот 133 став (2) зборовите: „општествените 

правобранители на самоуправувањето“ се бришат. 

Член 26 
Во членот 161 став (1) бројот „150" се заменува со 

бројот „2.000". 
Во ставот (2) бројот „150" се заменува со бројот 

„2.000", а бројот „200" се заменува со бројот „4.000". 

Член 27 
Во членот 164 став (2) бројот „150" се заменува со 

бројот „2.000". 
Член 28 

Во членот 173 став (4) запирката и зборовите: 
„организации на здружениот труд или други самоуправ-
ни организации и заедници“ се заменуваат со зборово-
те: „или правни лица“. 

Член 29 
Во членот 185 став (1) бројот „150" се заменува со 

бројот „2.000". 
Член 30 

Во членот 191 став (2) бројот „450" се заменува со 
бројот „10.000", а бројот „4.500" се заменува со бројот 
„100.000". 

Во ставот (3) бројот „1.500" се заменува со бројот 
„50.000", 

Член 31 
Во членот 234 бројот „2.500" се заменува со бројот 

„15.000", бројот „4.500" се заменува со бројот 
„100.000", а бројот „15.000" се заменува со бројот 
„100.000". 

Член 32 
Во членот 257 став (2) и 258 став (1) зборовите: 

„Републичкиот секретаријат за правосудство“ се заме-
нуваат со зборовите: „Министерството за правосудство 
и управа“. 

Член 33 
Во членот 263 став (2) бројот „300" се заменува со 

бројот „10.000". 

Член 34 

Членот 265 се брише. 

Член 35 
По членот 273 се додава нов член 273-а кој гласи: 

„Член 273-а 
Постапката за извршување на паричната казна ќе 

се запре поради неекономичност на извршувањето, ако 
паричната казна изнесува до 200 динари“. 

Член 36 
Во членот 274 зборовите: „општината на чие 

подрачје има седиште судот за прекршоци што ја 
изрекол казната“ се заменуваат со зборовите; репу-
бличкиот буџет“. 

Член 37 
Во членот 278 зборовите: „републичкиот секретар 

за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „министе-
рот за правосудство и управа“. 

Член 38 
Законите и другите прописи со кои се предвиду-

ваат прекршоците ќе се усогласат со овој закон во рок 
од 60 дена од денот на неговото влегување во сила. 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

450. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Кривич-
киот закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 10 април 1992 година. 

Број 08-1597/1 
10 април 1992 година 

Скопје 

Претседател ^ 
на Собранието на Република, 

Македонија, „ Претседател 
Стојан Андов, с.р. н а Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Називот на Кривичниот закон на СФРЈ („Службен 

лист на СФРЈ“, број 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 и 38/ 
90) кој со член 5 став 1 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички, се менува и гласи: „Кривичен закон 
на Република Македонија - општ и посебен дел“. 

Член 2 
Членот 1 се брише. 

Член 3 
Во членовите 2 и 33 точка 3) зборовите: на 

СОЦИЈалистичкото самоуправно општество“ се бришат. 

Член 4 
Во членот 7 зборовите: „Федерацијата, на репу-

бликите и на автономните покраини“, се заменуваат со 
зборовите: „на Републиката“. 

Член 5 
Во член 34 точката 1) се брише 
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Член 6 
Во член 35 ставот (1) се менува и гласи: 
„Казна затвор може да се изрече само како главна 

казна." 

Член 7 
Членот 37 се брише. 

Член 8 
Во членот 38 ставот (2) се брише. 

Член 9 
Во членот 39 став (1) зборот „двесте“ се заменува 

со зборот „илјада“, зборот „педесет“ со зборот „петсто-
тини“, а зборовите: „двесте илјади“ со зборовите: „два 
милиони“. 

Во ставбт (3) зборот „триста“ се заменува со 
зборот „петстотини“. 

Член 10 
Во членот 43 став (1) точка 6) зборот „двесте“ се 

заменува со зборот „илјада“. 

Член 11 
Во членот 48 став (2) точката 1) се брише. 
Во точката 5) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“, а зборовите: „двесте илјади“ со 
зборовите: „два милиони“. 

Член 12 
Во членот 50 став (3) зборот „триста“ се заменува 

со зборот „петстотини“. 

Член 13 
Во членот 58 став (1) зборовите: „републички и 

покраински“ се бришат. 
Ставот (5) се брише. 

Член 14 
Во членовите 59 став (5), 68 став (4), 70 ставови (1) 

и (2), 117,118 ставови (1) и (2) 119 ставови (1) и (2), 120 
ставови (1) и (2) и 121 став (2), во називот на кривично-
то дело од член 132 и во членовите 132,135,158,159 и 
162, во називот на Глава дваесетта и во членовите 248-а 
ставови (1) и (2) и 249 ставови (1) и (2) кратенката 
„СФРЈ“ се заменува со зборовите: „Република Македо-
нија“. 

Член 15 
Во членовите 61 точка 8), 62 став (4), во меѓуна-

словот пред член 70 и во членовите 102 став (2), 168 
став (2) и 224 став (4) зборот „земјата“ се заменува со 
зборот „Републиката“. 

Член 16 
Во членот 71 ставот (1) се менува и гласи: 
„За малолетните сторители на кривични дела ва-

жат одредбите од оваа глава и одредбите за воспитните 
мерки и за казнувањето на малолетниците содржани во 
Кривичниот закон на Република Македонија." 

Член 17 
Во членот 73 став (3) зборовите: „Републичкиот, 

односно покраинскиот закон“ се заменуваат со зборо-
вите: „Кривичниот закон на Република Македонија“. 

Член 18 
Пред членот 87 меѓунасловот и членот 87 се 

менуваат и гласат: 
„Одземање на имотна корист од претпријатие или 
друго правно лице 

Член 87 
Ако со кривичното дело на сторителот е прибаве-

на имотна корист од претпријатие или друго правно 
лице, таа корист ќе се одземе од тоа претпријатие или 
друго правно лице“. 

Член 19 
Во членот 89 став (1) точка 1) и став (2) точка 1) 

зборовите: „општествено-политичките заедници, во 
други државни органи, во организации на здружен труд 
и во други самоуправни организации и заедници“, се 
заменуваат со зборовите: „власта и во други државни 
органи, во општините и во Градот Скопје и во јавно 
претпријатие“. 

Член 20 
Во членот 91 став (1) зборовите: „уставот, со 

закон, со други прописи и самоуправни општи акти“, се 
заменуваат со зборовите: „Уставот, со закон, со други 
прописи, општи акти и колективни договори“. 

Член 21 
Во членот 94 став (2) зборовите: „на организации 

на здружен труд и на други самоуправни организации и 
заедници“ се бришат. 

Член 22 
Во членот 95 став (1) точка 1) зборовите: „смртна 

казна или“ се бришат. 

Член 23 
Во членот 97 точка 1) зборовите: „од осуда на 

смртна казна или“ се бришат. 

Член 24 
Во називот на главата дванаесетта зборовите: 

„ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КРИВИЧНО“ се заменуваат 
со зборот „КРИВИЧНОТО“. 

Член 25 
Пред членот 104 поднасловот се менува и гласи: 
„Важење на Кривичното законодавство за секој 

кој на територијата на Република Македонија ќе стори 
кривично дело." 

Член 26 
Во членот 104 ставовите (1), (2) и (3) зборовите: 

„Југословенското кривично“ се заменуваат со зборот 
„Кривичното“. 

Во ставот (1) кратенката „СФРЈ“ се заменува со 
зборовите „Република Македонија“. 

Член 27 
Пред членот 105 во поднасловот и во членот 105 

зборовите ,Југословенското кривично“ се заменуваат 
со зборот „Кривичното“. 

Член 28 
Пред членовите 106 и 107 во поднасловите и во 

членовите 106 и 107 зборовите: ,Југословенското кри-
вично“ се заменуваат со зборот „Кривичното, а кратен-
ката „СФРЈ“ со зборовите: „Република Македонија". 

Член 29 
Во членот 108 ставовите (1) и (3) се менуваат и 

гласат: 
„Ако во случаите од член 104 од овој закон е 

поведена или довршена кривичната постапка во стран-
ска држава, гонење во Република Македонија ќе се 
преземе само по одобрение од републичкиот јавен 
обвинител." 
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Во случаите од членовите 106 и 107 на овој закон 
ќе се преземе гонење само кога за кривичното дело се 
казнува и според законот на земјата во која е сторено 
делото. Кога во случаите од членовите 106 и 107 став 1 
на овој закон според законот на земјата во која е 
сторено делото за тоа кривично дело не се казнува, 
може да се преземе гонење само по одобрение од 
републичкиот јавен обвинител." 
у Во ставот (4) зборот „сојузниот“ се заменува со 

зборот „републичкиот“, а кратенката „СФРЈ“ со зборо-
вите: „Република Македонија“. 

Член 30 
Главата тринаесетта се брише. 

Член 31 
Во членот 113 ставот (1) се менува и гласи: 
„Под територија на Република Македонија се по-

дразбираат сувоземната територија, водните површини 
внатре во нејзините граници, како и воздушниот про-
стор над нив." 

Ставовите (2), (3), (4), (6), (7), (10) и (И) се 
бришат. 

Во ставот (8) кратенката „СФРЈ“ се заменува со 
зборовите: „Република Македонија“. 

Член 32 
Насловот на Глава петнаесетата се менува и гласи: 
„КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ 

Член 33 
Членот 114 се менува гласи: 
„Тој кој ќе се обиде со употреба на сила или со 

закана на употреба на сила да го измени уставно 
утврденото државно уредување на Република Македо-
нија или да ги собори највисоките државни органи ќе се 
казни со затвор најмалку пет години“. 

Член 34 
Во насловот на кривичното дело и во членот 115 

зборот „Капитулација“ се брише, а во членот 115 
кратенката „СФРЈ“ се заменува со зборовите: „Репу-
блика Македонија“, а зборовите „смртна казна“ се 
заменуваат со зборовите: „дваесет години“. 

Член 35 
в Во членот 116 став (1) кратенката „СФРЈ“ се 
заменува со зборовите: „Република Македонија“. 

Во ставот (2) зборовите: „помеѓу републиките и 
автономните покраини“ се заменуваат со зборовите: 
„на Република Македонија“. 

Член 36 
Членот 122 се менува и гласи: 
„Тој кој со намера за загрозување на државното 

уредување утврдено со Уставот или на безбедноста на 
Република Македонија ќе го лиши од живот претседа-
телот на Република Македонија, претседателот на Со-
бранието на Република Македонија или претседателот 
на Владата на Република Македонија 

ќе се казни со затвор најмалку 
десет години или со дваесет години“. 

Член 37 
Во членовите 123 став (1), 124 став (1), 125, 126 и 

127 зборовите: „и општественото уредување утврдено 
со уставот или на безбедноста на СФРЈ“ се заменуваат 
со зборовите: „уредување утврдено со уставот или на 
безбедноста на Република Македонија“. 

Член 38 
Во членот 128 став (2) кратенката „СФРЈ“ се 

заменува со зборовите: „Република Македонија“. 
Во ставовите (5) и (6) зборот „земјата“ се заменува 

со зборот „Република“. 

Член 39 
Во членот 129 став (3) кратенката „СФРЈ“ се 

заменува со зборовите: „Република Македонија“. 
Во ставот (5) зборот „земјата“ се заменува со 

зборот „Републиката“. 

Член 40 
Во членот 133 ставот (1) се менува и гласи: 
„Тој кој со намера за загрозување на државното 

уредување утврдено со Уставот или на безбедноста на 
Република Македонија повикува или поттикнува со 
сила да се промени државното уредување на Република 
Македонија, да се соборат највисоките органи на 
државната власт, претседателот на Република Македо-
нија, претседателот на Собранието на Република Маке-
донија или претседателот на Владата на Република 
Македонија 

ќе се казни со затвор 
од три месеци до пет години“. 
Во ставот (3) кратенката „СФРЈ“ се заменува со 

зборовите: „Република Македонија“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„Тој кој со намера за растурање изработува или 

умножува материјал кој по својата содржина е таков 
што повикува или поттикнува на насилна промена на 
државното уредување на Република Македонија, собо-
рување на највисоките органи на државната власт, на 
претседателот на Република Македонија, претседате-
лот на Собранието на Република Македонија или прет-
седателот на Владата на Република Македонија или тој 
кој држи поголемо количество на таков материјал со 
намера тој самиот или некој друг да го растура 

ќе се казни со затвор до три години“. 

Член 41 
Во членот 134 ставови (1) и (2) зборовите: „наро-

дите и народностите кои живеат во СФРЈ“ се замену-
ваат со зборовите „македонскиот народ и национално-
стите кои живеат во Република Македонија“. 

Член 42 
Во членот 139 став (1) зборот „земјата“ се замену-

ва со зборовите: „Република Македонија“. 
Во ставот (2) зборовите: „смртна казна“ се замену-

ваат со зборовите: „дваесет години“. 

Член 43 
Во членовите 141, 142 став (1), 143, 144, 146 

ставови (2) и (3), 148 став (2), 155-6 став (3), 155-в став 
(3), 203 став (5), 206 став (4), 226 став (3), 227 став (1), 
228 став (2), 229 став (2), 230 став (2), 231 став (3), 233 
став (3), 234 став (2), 236 став (2), 240 став (3) и 241 став 
(3) зборовите: „смртна казна“ се заменуваат со зборо-
вите: „дваесет години“. 

Член 44 
Во членот 155-а став (3) зборовите: „смртна казна“ 

се заменуваат со зборовите: „дваесет години“. 
Во ставот (4) зборот „сојузниот“ се заменува со 

зборот „републичкиот“. 

Член 45 
Во насловот на Глава седумнаесет^ кратенката 

„СФРЈ“ се брише. 
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' Член 46 
Членот 157 се брише. 

Член 47 
Во членот 160 зборот „сојузниот“ се заменува со 

зборот „републичкиот“. 

Член 48 
Во насловот на Глава осумнаесетта зборот „ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ“ се заменува со зборот „МАКЕ-
ДОНСКИОТ“. 

Член 49 
Во членот 161 став (1) зборовите: „организација на 

здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „претприја-
тие и друго правно лице“. 

Член 50 
Членот 163 се менува и гласи: 
„Тој кој во претпријатие или друго правно лице ќе 

склучи спогодба со која друго претпријатие, односно 
друго правно лице се ограничува во слободниот промет 
на стоки или услуги на определено подрачје или со 
определено претпријатие или друго правно лице или ќе 
склучи спогодба со која на друг начин се создава 
монополистичка положба на претпријатието или друго-
то правно лице на пазарот 

ќе се казни со затвор 
од шест месеци до пет години“. 

Член 51 
Во членот 164 ставот (1) се менува и гласи: 
„Застапник на претпријатие или друго правно лице 

кое, знаејќи дека друго домашно претпријатие или 
друго правно лице постигнало претходна спогодба со 
странска фирма за работа на надворешно трговскиот 
промет или дека претстои склучување на договор за таа 
работа, ќе и стави понуда на таа фирма за продажба 
или за купување на ист вид стока, односно за извршува-
ње на иста услуга, па поради тоа странската фирма ќе 
се откаже од склучување на договорот или договорот 
ќе се склучи под понеповолни услови за домашното 
претпријатие или друго правно лице 

ќе се казни со затвор 
од шест месеци до пет години." 

Член 52 1 

Во членот 167 став (1) зборовите: „сојузните про-
писи“ се заменуваат со зборот „прописите“ а зборот 
„пет“ со зборот „педесет“. 

Член 53 
Во членот 169 ставови (1) и (2) зборот „сојузен“ се 

брише. 
Во ставот (4) зборот „земјата“ се заменува со 

зборот „Републиката,". 

Член 54 
Во членот 170 ставови (1) и (2) зборот „сојузен“ се 

брише. 

Член 55 
Во членот 172 став (3) зборот „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (4) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 56 
Глава деветнаесетта се брише. 

Член 57 
Во членот 233 став (2) зборот „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 
Член 58 

Во членовите 244,247 ставови (1) и (2) и 248 зборот 
„сојузни“ се бришат. 

Член 59 
Главите дваесет и трета и дваесет и четврта се 

бришат. 
Член 60 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. - „ 
451. 

Врз основа на член 68 став 2 и член 76 став 4 од 
Уставот на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 10 
април 1992 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСТОЈАНА АНКЕТНА КОМИ-
СИЈА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВА-

ТА НА ГРАЃАНИНОТ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Постојана анкетна коми-

сија за заштита на слободите и правата на граѓанинот 
(во натамошниот текст: Комисија). 

Член 2 
Комисијата ја сочинуваат претседател и шест чле-

нови. 
Собранието на Република Македонија ги избира 

претседателот и членовите на Комисијата од редот на 
пратениците. Мандатот на претседателот и членовите 
на Комисијата по правило трае четири години односно 
додека трае мандатот на пратениците. 

Член 3 
Комисијата ги проучува, разгледува и претресува 

прашањата што се однесуваат на заштита на слободите 
и правата на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот 
и закон. 

Член 4 
Комисијата по прашањето од својата надлежност 

му поднесува мислења и предлози на Собранието на 
Република Македонија. 

Член 5 
Наодите на Комисијата се основа за поведување 

постапка за утврдување на одговорност на носителите 
на јавните функции. 

Член 6 
Комисијата донесува Деловник за својата работа. 
Со Деловникот поблиску се уредува начинот на 

работата на Комисијата. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1568/1 ^ Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
( Стојан Андов, с.р. 
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452. 
Врз основа на член 68 став 2 и член 76 став 1 од 

Уставот на Република Македонија, како и член 183 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 10 април 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОВРЕМЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИЦИ 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ 

И ЛИЧНОСТИ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа повремена комисија за 

изготвување календар на годишници за одбележување 
на значајни настани и личности од историјата на Репу-
блика Македонија и за определување на начинот на 
нивното одбележување (Комисија). 

Член 2 
Комисијата при изготвувањето на календарот ќе 

соработува со соодветни научни и стручни институции и 
поединци од областа на науката и културата. 

Член 3 
Комисцата има раководител и осум члена. 
Раководителот и петте члена се избираат од редот 

на пратениците, а три члена од редот на истакнати 
научни и стручни работници од областа На науката и 
културата. 

За раководител и членови на Комисијата се изби-
раат: 

Раководител: 
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ - пратеник во Со 

бранието на Република Македонија, 
Членови: 
НАЌЕ СТОЈАНОВСКИ - пратеник во Собрание-

то на Република Македонија, 
КИРО ПОЦОВСКИ - пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
ЗОРАН КРСТЕВСКИ - пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
АБДУРАХМАН ХАЛИТИ - пратеник во Собра-

нието на Република Македонија, 
ЕФТИМ МАНЕВ - пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
д-р СИМОН МЛАДЕНОВСКИ - претседател на 

Сојузот на историчарите на Македонија, 
д-р ГАЛИНА КОЦУЛОВСКА - кустос во музејот 

на Македонија и 
проф. ВЛАДАНКА СИМОНОВСКА - проф. по 

македонски јазик и историја. 
Член 4 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1599/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

453. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 10 април 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ 
НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за организацијата и делокругот на 

Службите на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ“ број 24/91), 
во називот и во другите членови од Одлуката зборот 
„Социјалистичка“ се брише. 

Член 2 
Во член 7 по зборот „Републиката“ запирката се 

заменува со точка, а текстот до крајот на реченицата се 
брише. 

Член 3 
Во член 13 став 2 алинеја 6 се брише. 

Член 4 
Во член 16 зборот „општествено“ се брише, зборо-

вите: „општонародната одбрана“ се заменуваат со збо-
ровите: „одбраната на Републиката“, а зборот „опште-
ствениот“ се брише. 

Член 5 
Член 21 се брише. 

Член 6 
Во член 22 став 2 зборовите: „и со соодветните 

служби на Собранието на СФРЈ и на собранијата на 
републиките, како и“ се бришат. 

Член 7 
Во член 23 како и во другите членови на Одлуката 

кратенката „СРМ“ се заменува со зборовите: „Републи-
ка Македонија“. 

Во член 23 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Секторот за општи работи ги врши и работите во 
врска со користењето и одржувањето на возилата за 
потребите на Собранието (возен парк)". 

Член 8 
Член 51 се брише. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник н^ Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1571/1 ^ Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов. с.р. 

454. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 10 април 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛУМНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СИСТЕ-
МОТ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И КОМПЛЕТНО РЕ-
ШЕНИЕ НА СИСТЕМ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО 
ГЛАСАЊЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ДИСКУСИЈА И 

ДИСКУСИЈА ОД МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува потребата за делумната 

реконструкција на системот за климатизација во објек-
тот на Собранието на Република Макодонија и ком-
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плетно решение на систем за автоматизирано гласање, 
пријавување за дискусија и дискусија од место во салата 
број 1 на Собранието на Република Македонија. 

Член 2 
Средствата потребни за проектирање и изведба на 

делумната реконструкција на системот за климатизаци-
ја во објектот на Собранието на Република Македонија 
и проектирање и изведба на системите за автоматизира-
но гласање, пријавување за дискусија и дискусија од 
место во салата број 1 во Собранието на Република 
Македонија, се обезбедуваат во Републичкиот буџет за 
1992 година, во износ од 118.595.000 динари. 

Изногот на средствата предвидени за утврдените 
намени во член 1 од оваа одлука ќе се валоризираат 
согласно со порастот на цените на материјалите и 
опремата. 

Член 3 
За изведбата на наведените проекти согласно со 

усвоената проектна задача ќе се грижи Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија. 

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

њето во „Службен весник на ?публика Македонија“. 

Број 08-1552/1 Претседател на 
10 април 1992 година Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

455. 
Врз основа на член 235 став 1 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ“ број 21/84, 31/84, 32/85 и „Службен 
весник на Република ,Македонија“ број 55/91), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одржана 
на 10 април 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ ЗА 1991 ГОДИНА 
Се одобрува Завршната сметка на приходите и 

расходите за работата на Републичкиот совет за безбе-
дност на -сообраќајот за 1991 година, што ја донесе 
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 
седницата одржана на 3 март 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1598/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија!, 
Стојан Андов, с.р. 

456. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ ЦА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во'Одлуката за избор на претседатели и членови 

на комисиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ број 10/91), во ставот 1 
точка 3 Комисијата за општествено-политички систем, 
наместо пратеникот Владимијр Митевски треба да стои 
Туше Тошев. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1544/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

457. 
Врз основа на член 68 став 2 и член 76 став 1 од 

Уставот на Република Македонија и член 183 од Делов-
никот на Собранието Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОВРЕМЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ ОКОЛУ ПРО-
ТЕСТНИТЕ СОБИРИ ВО С. КУКЛИШ, РАДОВИШ 

И СКОПЈЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Повремена комисија 
заради испитување на околностите и причините што 
довеле до употреба на средства за присила од страна на 
припадниците на Министерството за внатрешни рабо-
ти, на протестните собири одржани во с. Куклиш, 
Радовиш и Скопје. 

Комисијата, врз основа на наодите, ќе изготви и на 
Собранието ќе му поднесе извештај, со предлог на 
мерки. 

Член 2 
Комисијата во извршувањето на задачите ќе сора-

ботува со надлежните републички органи на управата, 
со органите, организациите и другите субјекти што 
можат да придонесат за утврдување на фактичката 
состојба. 

Член 3 
За раководител и членови на Комисијата се опре-

де,луваат: 
Раководител 
Тодор Петров, 
Членови 
Панчо Минов, Џелил Таири, Стоиле Стојков, 

Алил Џаферовски, Ристо Келешов и Бранко Арсовски. 

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

њето. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08- 1434/1 Претседател 
2 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, Стојан Андов, с.р. 

458. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 

Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ 
број 30/77, 29/83, 34/83, 10/84, 36/88), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНИТЕ И 
ДОПОЛНУВАЊАТА НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТА-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕ-
ДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „Е-

ЛИСИЕ ПОПОВСКИ-МАРКО" - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на измените и дополнувањата 

на Статутот на Центарот за образование на Кадри за 
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безбедност и општествена самозаштита „Елисие По-
повски-Марко" - Скопје, што се од значење за оствару-
вање на посебниот општествен интерес во извршување-
то на дејноста на Центарот што ги донесоа работниците 
на референдумот одржан на 21 март 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1549/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Македонија, скопје Стојан Андов, с.р. 
459. 

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од Законот 
за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ 
број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89,10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ЈАВНОТО ОБВИ-

НИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува од функцијата заменик јавен 

обвинител во Јавното обвинителство на Македонија 
Ѓорѓи Зарков, по сопствено барање, сметано од 1 

март 1992 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-1541/1 

10 април 1992 година Претседател 
Скопје на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

460. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/ 
76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82,11/87, 24/88,10/90 и 11/ 
91), Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
1.Се разрешува од функцијата судија на Окруж-

ниот суд во Скопје 
Светлана Савиќ, по сопствено барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-1539/1 

10 април 1992 година 
Скопје 

461. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/ 
76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82,11/87,,24/88,10/90 и 11/ 
91), Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окруж-
ниот суд во Скопје 

Владимир Бабунски, по сопствено барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1538/1 
10 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

462. 
Врз основа на член 34 став 1 точка 1 од Законот за 

судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ 
број 6/85, 13/86, 11/87, 24/88, 10/90, 11/91), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА 

ПРЕКРШОЦИ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија за прекршо-
ци во Општинскиот суд за прекршоци во Скопје 

Злата Стамболиска, по сопствено барање, сметано 
од 20 април 1992 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1537/1 
10 април 1992 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Претседатели 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

463. 
Врз основа на член 16 од Законот за Народната 

банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 
43/89) Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРО-

ДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. За член на Советот на Народната банка на 
Македонија се именува 

Петар Гошев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

, СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1542/1 
10 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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464. 
Врз основа на член 55 став 3 од Законот за 

научноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 април 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТА-

РОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП 

За претставник на Републиката во Советот на 
Институтот за старословенска култура во Прилеп, се 
именува. 

Петре Трајковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1543/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, Стојан Андов, с.р. 

465. 
- Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/ 
76,30/77, 36/77,9/78,27/78,46/82,11/87,24/88,10/90 и И/ 
91), Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд во Кавадарци. 

Ристо Белевски, по сопствено барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка. Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1540/1 ^ Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
^ Стојан Андов, с. р. 

Трајан Димовски, дипломиран педагог, вработен 
во Заводот за рехабилитација на деца и младинци -
Скопје и 

Гордана Симовска, дипломиран социјален работ-
ник, вработена во Центарот за социјална работа -
Тетово. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1545/1 Претседател 
10 април 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

466. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ 

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

вање индивидуален работоводен орган на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје, се избираат: 

467. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мерките 

што можат да се преземат заради спречување и отстра-
нување на нарушувањата на тековите на општествената 
репродукција на Република Македонија („Службен ве-
сник на Република Македонија“, бр. 55/91), Владата на 
Република Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

Л. Компензациони работи со странство можат да 
вршат претпријатија и други правни лица регистрирани 
за вршење на работи на надворешно-трговски промет 
(во натамошен текст: претпријатија) врз основа на 
одобрение од Министерството за односи со странство. 

2. Министерството за односи со странство може да 
одобри склучување на договор за компензациска рабо-
та односно извоз на стоки или услуги што ќе се 
наплатат со увоз на стоки или услуги ако вредноста на 
извозот по правило е поголема од вредноста на увозот 
по таа работа, а најмалку во однос 1,3:1. 

3. По исклучок на одредбата од точка 2 на оваа 
одлука, Министерството за односи со странство може 
да одобри компензациона работа со странство при што 
вредноста на извозот е еднаква на вредноста на увозот, 
доколку е исполнет едбн од следните услови: 

- ако извозот се врши во земјите во кои извозот не 
може да се наплати во девизи поради платно-билансни-
те потешкотии утврдени во Прилог 1 кој е составен дел 
на оваа одлука; 

- ако со извозот на стоките или услугите се плаќа 
увозот на опрема или опрема под закуп чиј увоз е во 
функција на тој извоз; 

- ако со компензационата работа се обезбедува 
извоз на стоки чии пласман е отежнат; 

- ако со компензациони работа се врши извоз 
што ќе овозможи увоз на стоки што се, дефицитарни на 
домашниот пазар, односно се од витално значење; 

- ако претпријатието изведува инвестициони рабо-
ти во земјите наведени во Прилог 1. 

4. Министерстсвото за односи со странство е долж-
но да одлучи по барањето за издавање одобрение во рок 
од 20 дена од денот на приемот на барањето. 

Доколку претпријатието се откаже од одобрената 
компензациона работа, должно е да го извести Мини-
стерството за односи со странство и овластената банка 
во рок од 10 дена од откажувањето на работата. 

5. Во извршувањето на компензационата работа 
може да учествуваат повеќе претпријатија со пошироки 
листи на стоки за извоз и увоз (бартер аранжмани). 

Во случајот од став 1 на оваа точка, учесниците во 
работата спогодбено го определуваат претпријатието 
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кое поднесува барање за одобрение за врешење ком-
пензациска работа, листа на стоките со вредностите и 
количините кои се извезуваат и увезуваат, роковите и 
динамиката^ на извозот и увозот и други елементи кои се 
од значење за вршење на компензационата работа. 

6. За стоките што се извезуваат, односно увезуваат 
пр основа на контингент, на дозвола или согласност, 
решението за одобрение на компензационата работа, 
истовремено претставува и право на извоз, односно 
увоз на такви стоки. 

7. Барањето за одобрение на компензационата 
работа со странство, претпријатието го поднесува на 
Министерството за односи со странство во еден приме-
рок на обрасците 1 и 2 кои се составен дел на оваа 
одлука. 

8. Претпријатието на кое му е одобрена компенза-
циска работа со странство во смисла на оваа одлука, 
должно е на образецот бр. 3 кој е составен дел на оваа 
одлука, да му достави на Министерството за односи со 
странство пресметка за извршената компензациона ра-
бота, а на Народната банка на Македонија и документа-
ција врз основа на која е направена наведената пресмет-
ка, во рок наведен во решението за одобрената работа. 

9. Решенијата за давање одобрение за вршење 
компензациска работа со странство издадени согласно 
одлуката за компензациони работи со странство 
(„Службен весник на Република Македонија - Посебен 
службен весник“ бр. 5/91) ќе се извршуваат согласно 
рокот на нивната важност. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за компензациони работи 
со странство („Службен весник на Република Македо-
нија - Посебен службен весник“, бр. 5/91). 

11. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр.-23-1097/3 
11 април 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
7. Полска 
8. Заедница на независни држави 
9. Монголија 

10. Кина 
11. Турција 

1. Албанија 
2. Бугарија 
3. Грција 
4. Унгарија 
5. Романија 
6. Чешкословачка 12, Земји во развој 
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(назив и седиште на 
претприј атието) 

Образец бр. 2 8. Земја на потеклото на суровините---------------------. 

1. Вид на инвестициони работи. 
2. Земја на изведување на инвестиционите работи— 

3. Изведувач на инвестициони работи 

5. Наплата на инвестиционите работи. 
- во суровини 
- во национална валута. 
- во конвертибилна валута. 
6. Дали инвестиционите работи се вршат во рамки-

те на редовните стоковни листи или независно од 
редовните стоковни листи (ова важи за земјите со 
клириншки начин на плаќање) 

7. Рок и динамика на извршувањето на инвестицио-
ните работи 

2. УВОЗ 
1. Количина, вид и цена на суровините по единица 

мера, што се увезуваат, со назнака на паритетот (РСО, 
С1Р, СР, РОВ и сл.). 

2. Тарифен број, наименување и форма за увозот— 

3. Вкупна вредност на увозот на суровини од 
странска валута. 

4. Цена на суровините при редовен увоз со ист 
паритет — 

5. Домашен увозник регистриран за увоз на суро-
вини од точка 2 од Одлуката — 

6. За чија сметка се врши увозот на суровини и кои 
се крајните корисници 

7. Странски продавач и земја од која суровините се 
увезуваат —' 

9. Рок и динамика на увозот на суровини---------------- . 

(место и датум) 

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДНОСИ СО 
^ СТРАНСТВО 

СКОПЈЕ 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДОГОВАРАЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ШТО СЕ НАПЛАТУ-
ВААТ СО УВОЗ НА ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУГИ СУ-

РОВИНИ 
Молиме да ни одобрите компензациона работа врз 

основа на точка 3 од Одлуката за компензационите 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/92) - договарање на инвестициони работи со 
наплата со увоз на енергетски и други суровини (во 
натамошниот текст: суровини). 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

1. ИЗВОЗ 

10. Дали стоките се увезуваат во рамките на 
редовните стоковни листи или независно од редовните 
стоковни листи (ова важи за земјите со клириншки 
начин на п л а ќ а њ е ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА 

(печат на претпријатието и 
потпис на овластеното 

лице) 
(назив и седиште на 

претпријатието) Образец бр. 3 

Број Знак 
Број и датум на одобрената 

компензациона работа 

ПРЕСМЕТКА ЗА ИЗВРШЕНАТА КОМПЕНЗА-
ЦИОНА РАБОТА 

Извоз на стоки или услуги 

4. Вкупна вредност на инвестиционите работи во 
странска валута 

Од тоа: 
- извоз од Македонија на опрема за потребите за 

изведување на тие работи— ! 
- вредност на услугата за изведување на инвестицио-

ни работи 

Број Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странска 
валута 

1 2 , 3 4 
ВКУПНО 

Увоз на стоки или услуги 

Број 
- 7 - ' ' , 

Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странска 
валута 

1 2 3 4 

ВКУПНО: 
Заверка на надлежната народна банка 

Печат на претпријатието и ^ 
потпис на овластено лице 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 67 од Статутот, ПРМБ 

„Бучим“ - Радовиш, на седницата на работничкиот 
совет на 5.III.1992 година донесе одлука за 

МЕЃУНАРОДЕН ТЕНДЕР - КОНКУРС ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА: 

1. Дампери - дизел електрични или механички со 
носивост од 120 - 150 кратки тони = 2 (два) броја, 

2. Дупчалка (бушелица) за примарно дупчење на 
електро погон со пречник на дупчење од Ф/200-250 мм 

= 1 (еден) број, 
3. Мотор-грејдер - за одржување на транспортни 

патишта со должина на ножот од 4-5 м. = 1 (еден) број, 
4. Комбинирана машина (ровокопач - утоварач) со 

запремина на утоварна лопата од 2 м3 = 1 (еден) број. 
Рок на добивање на понуди е 20 дена по објавува-

њето на тендерот во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Понудите да се доставуват на адреса: ПРМБ „Бу-
чим“ - 92420, Радовиш, до Комисијата за избор на 
опрема. (533) 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА 

СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за односи со странство на Република Македони-

ја огласува дека со решение бр. 14-3650/2 од 9.IV.1992 година го 
запишува во регистарот претставништвото на странското лице во 
Република Македонија под реден број 16 „Микелис" од Бања Лука. 
Република Босна и Херцеговина, со следните податоци: 

1. Претставништвото на странското лице „Микелис - Мак“, Бања 
Лука, Република Босна и Херцеговина, е со седиште во Скопје на ул. 
„50 Дивизија“ бр. 20. 

2. Дејноста на претставништвото, е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори 

за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од 
Република Македонија, како и склучување на договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-тезеничка соработка и странски 
вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е 
Темелиевски Тони. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото 
може да почне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. 

Министерството за односи со странство на Република Македонија 
огласува дека со решение бр. 14-2992/2 од 30.Ш.1992 година го 
запишува во регистарот претставништвото на странското лице во 
Република Македонија под ред. бр. 14 ДД „Пнеуматик“, Чачак, 
Република Србија, со следните податоци: 

1. Претставншптвото на странското лице „Пнеуматик" Скопје со 
седиште во Скопје, „Ленинова“ бр. 60/2. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори 

увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од 
Република Македбнија, како и на склучување договори за деловно-
техничка соработка, за долгорочна производствена кооперација и за 
странски вложувања. 

3 Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е 
Михајловски Александар. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото 
може да почне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. 

Министерството за односи со странство на Република Македонија 
огласува дека со решение бр. 14-4094/2 од 15.IV. 1992 година го запиша 
во регистарот претставништвото на странското лице во Република 
Македонија под ред. броЈ 19 „Фатих Сарачије“ - Истанбул, Република 
Турција, со следните податоци: 

1. Претставништвото на странското лице „Фатих Сарачев“, 
Истанбул, Република Турција, е со седиште во Скопје, ул. „Васил 
Стефановски'4 бр. 16. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори 

за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од 
Република Македонија, како и склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски 
вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е 
Ваид Садиху. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение претставништвото 
може да почне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. 

Министерството за односи со странство на Република Македони-
ја огласува дека со решение бр. 14-3595/2 од 10.IV. 1992 година го 
запишува во регистарот, претставништвото на странското лице во 
Република Македонија, под реден броЈ 17 „Инекс - Интерекспорт" -
Белград, Република Србија, со следните податоци: 

1. Претставништво на странското лице „Инекс-Интерекспорт", 
Белград, Република Србија, со седиште во Скопје ул. „Ленинова“ 
бр.29. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори 

за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од 
Република Македонија, како и на склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странска 
вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е 
Најдов Методије. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение претставништвото 
може да отпочне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. (535) 

СООПШТЕНИЕ 

Указот за прогласување на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за кривичната постапка и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
кривичната постапка, кој не стапил во сила, објавени во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 24 од 
15 април 1992 година, се повлекуваат поради направени 
административно-технички пропусти. 

Број 41-1467/2 Од Собранието на Република 
20 април 1992 година Македонија 

Скопје 
ОБЈАВА 

врз основа на член 20-а од Законот за данокот од доходот 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 42/80,38/81,22/85, 42/85,46/86,7/88,14/ 
88, 42/88, 51/88, 18/49, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 
„Службен весник на Републка Македонија“, бр. 36/91 и 55/91) и член 
175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот 
завод за статистика го утврдува и објавува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македо-

нија, во периодот јануари-март 1992 година, во однос на просечните 
цени на мало во 1991 година, изнесува 276,6%. Директор 

на Републичкиот завод 
за статистика 

Светлана Антоновска,с.р. 
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