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329. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1995 година („Сл. 
весник на РМ“ број 69/94) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
број 38/90),Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО 1995 ГОДИНА 

1. Средствата во износ од 80.000.000,00 денари пред-
видени во Републичкиот буџет за 1995 година во раздел 
18, потставка 4722, за учество на Републиката во из-
градба на водоводи во општините се распоредуваат за: 

ОПШТИНА БЕРОВО 2.000.000,00 ден. 

- за изградба на регионалниот водовод 
во општина Берово кој ги поврзува 
населените места: Смојмирово, Ма-
чево, Будинарци, Робово, Умлена, 
Чифлик (1 крак) и Ратево, Русиново 
и Владимирово (II крак) 2.000.000,00 ден. 

ОПШТИНА БИТОЛА. 4.150.000,00 ден. 

- за изградба на градскиот водовод со 
што етапно ќе биде реализирана про-
грамата за водоснабдување на градот 
до 2000 год. проширување на филтер-
ската станица во с. Дихово 2.000.000,00 ден. 

- изградба на II крак од водоводот за 
водоснабдување на населените места: 
Оптичари, Жабени, Егри, Меџит-
лија, Кременица, Гнеотино и гранич-
ниот премин Меџитлија 1.600.000,00 ден. 

- за водоснабдување на с. Брод 550.000,00 ден. 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД . 1.550.000,00 ден. 

- за довршувана со изградбата на резер-
воарот во градот 1.550.000,00 ден. 

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО . . . . . . . 1.400.000,00 ден. 

- за надградба на градскиот водовод со 
изработка на нов бунар 430.000,00 ден. 

- за изградба на доводен цевовод за во-
доснабдување на с. Дедели 400.000,00 ден. 

- за набавка на резервна пумпа за водос-
набдување нас. Балинци 50.000,00 ден. 

- за набавка на резервна пумпа за водос-
набдување нас. Марвинци 50.000,00 ден. 

- за изградба на резервоар за водоснаб-
дување на с. Грчиште 200.000,00 ден. 

- за автоматска работа на пумпите за 
водоснабдување на с. Брајковци . . .70.000,00 ден. 

- за изградба на главен цевовод и купу-
вање на пумпа за водоснабдување на 
с. Удово и с. Јосифово 200.000,00 ден. 

ОПШТИНА ВИНИЦА 1.900.000,00 ден. 

- за надградба на селскиот водовод со 
внесување нови количини вода за во-
доснабдување на с. Блатец 600.000,00 ден. 

- за надградба на селскиот водовод со 
нов бунар, потисен цевовод и пумпна 
станица за водоснабдување на с. 
Истибања 300.000,00 ден. 

- за водоснабдување нас. Грлани . . .300.000,00 ден. 
- за изградба на пумпно построение и 

резервоар за водоснабдување на с. 
Калиманци 100.000,00 ден. 

- за изградба на резервоар за водоснаб-
дување на с. Виничка Кршла . . . .300.000,00 де,н. 

- за изградба на резервоар за водоснаб-
дување на с. Градец 300.000,00 ден. 

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 1.800.000,00 ден. 

- изградба на пумпна станица и потисен 
цевовод за водоснабдување на с. Не-
горци 200.000,00 ден. 

- за набавка на материјали за изградба 
на потисен цевовод за водоснабду-
вање на Богданци 1.000.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за 
с. Црничани 100.000,00 ден. 
- за изградба на водовод за с. Милет-

ково 100.000,00 ден. 
- за надградба на селскиот водовод со 

внесување нови количини вода, за во-
доснабдување на с. Петрово 100.000,00 ден. 

- за зафаќање нови количини вода за с. 
Миравци 300.000,00 ден. 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 1.800.000,00 ден. 

- за изградба на пречистителна станица 
како надградба на градскиот 

водовод 1.000.000,00 ден. 
- за изградба на водовод во с. Врбјане300.000,00 ден. 
- за надградба на водоводот и изградба 

на резервоар во с. Ростуше 300.000,00 ден. 
- за изградба на водовод во с. Вруток 200.000,00 ден. 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 2.200.000,00 ден. 

- за изградба на II фаза од системот за 
водоснабдување на Делчево и сел-
ските населби до 2010-та година .1.000.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Драмче 200.000,00 ден. 
- за надградба на системот за водоснаб-

дување на Македонска Каменица .400.000,00 ден. 
- за реконструкција на главен цевовод 

за водоснабдување на Македонска 
Каменица 600.000,00 ден. 

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 1.400.000,00 ден. 

- за изградба на резервоар за водоснаб-
дување на с. Слепче 500.000,00 ден. 
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- за изградба на резервоар и пумпи о по-
строена за водоснабдување на с. 
Журче 300.000,00 ден. 

- за надградба на водоводот за водос-
набдување на с. Брезово 200.000,00 ден. 

- за надградба на водоводот за водос-
набдување на с. Доленци 200.000,00 ден. 

- за изградба на потисен цевовод и 
пумпна станица за водоснабдување на 
с. Стругово 200.000,00 ден. 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 1.800.000,00 ден. 

- за надградба на водовод за водоснаб-
дување на с. Сирково 1.000.000,00 ден. 

- за зафаќана нови извори за водоснаб-
дување на с. Дреново 800.000,00 ден. 

ОПШТИНА КИЧЕВО 1.800.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за водоснабду-
. вање на с. Туин 400.000,00 ден. 

- за изградба на цевовод и резервоар за 
водоснабдување на с. Цер 600.000,00 ден. 

- за изградба на цевовод и резервоар за 
водоснабдување на с. Зајас 400.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Осој. . .400.000,00 ден. 

ОПШТИНА КОЧАНИ 1.100.000,00 ден. 

- за изградба на регионален водовод за 6 
населени места „Полаки-2" 800.000,00 ден. 

- за надградба на градскиот водовод . 300.000,00 ден. 

ОПШТИНА КРАТОВО 2.000.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за водоснабду-
вање на селата Туралево, Тополовиќ, 
Филиповци, Сакулица и Вакав . .2.000.000,00 ден. 

ОПШТИНА КРИВ А ПАЛАНКА . . . 2.000.000,00 ден. 

- надградба на градскиот водовод со за-
фаќање дополнителни количини вода 
од Стенечка река 2.000.000,00 ден. 

ОПШТИНА КРУШЕВО 1.700.000,00 ден. 

- Доградба и реконструкција на по-
стојниот цевовод за водоснабду-
вање на Крушево, и изградба на 
каптажи за нови извори 1.500.000,00 ден. 

- за хидро-геолошки истражувања за 
вода за пиење на подрачјето на с. 

“ Бучин 200.000,00 ден. 

ОПШТИНА КУМАНОВО 2.300.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Тро-
меѓа 200.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Добра-
шане 200.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Лип-
ково 300.000.00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Кле-
чевце 300.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Коко-
шиње 200.000,00 ден. 

- за изготвува!ве проектна докумен-
тација за зафаќање на водите на 
Слупчанска Река за водоснабду-
вање на Куманово 1.100.000,00 ден. 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 1.700.000,00 ден, 

- за надградба на водоводот за Него-
тино за зафаќање нови количини 
вода од ХМС „Тиквеш“ 1.000.000,00 ден. 

- за надградба на водовод за водос-
набдување на с. Корешница 500.000,00 ден. 

- за зафаќање дополнителни коли-
чини вода за водоснабдување на с. 
Дрен 200.000,00 ден.. 

ОПШТИНА ОХРИД 2.100.000,00 ден. 

- за изградба на регионалниот водо-
вод со кој се решава водоснабдува-
њето на с. Подмоље, с. Оровник, 
с. Горенци, погон механизација на 
ПП „Трудбеник" и Аеродром -
Охрид 1.500.000,00 ден. 

- за изградба на пумпна станица неј-
зино опремување и опремување на 
резервоарот за с. Климештани . . . 200.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Сви-
њишта 400.000,00 ден. 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 2.300.06(0,00 ден. 

- за надградба на градскиот водовод 
со доградба на пумпно построение 
во месноста „Кошарка“ 1.600.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Слепче 400.000,00 ден. 
- за изградба на водовод за с. Зрзе . . 300.000,00 ден. 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 1.700.000,00 ден. 

- за изградба на главен цевовод за 
водоснабдување на градот Про-
биштип 1.000.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за водоснаб-
дување на с. Плешенци 300.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за две сел-
ски чешми во с. Стрисовци 200.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Турско 
Рудари 200.000,00 ден. 

ОПШТИНА РАДОВИШ 1.500.000,00 ден. 

- за надградба на градскиот водовод 
(II фаза) за водоснабдување на Ра-
довиш 1.500.000,00 ден. 

ОПШТИНА РЕСЕН ' 1.600.000,00 ден. 

- за надградба на водовод за водос-
набдување на с. Крани и с. Аса-
мати 900.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за водоснаб-
дување на с. Крушје и Претор . . . 300.000,00 Ден. 

- за изградба на водовод за водоснаб-
дување на с. Курбиново 400.000,00 ден. 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 1.500.000,00 ден. 

за изградба на водоводи во селските 
населби: 

- с . Амзабегово 300.000,00 ден. 
- с. Милино 300.000,00 ден. 
- с . Ерџелија 100.000,00 ден. 
- с . Дорфулија 100.000,00 ден. 
-с . Лозово ., 100.000,00 ден. 
- с. Мустафино 200.000,00 ден. 
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за реконструкција на водоводи и кап-
тажи или изградба на нови за сел-
ски јавни чешми во: 

- с. Буриловци 200.000,00 ден. 
- с . Сарамзалино 100.000,00 ден. 
- с. Мечкуевци 100.000,00 ден. 
СКОПЈЕ 
1. Општина ГАЗИ БАБА 1.500.000,00 ден. 
- за изградба на водовод за водоснаб-

дување на с. Црешево и с. Смил-
овци . .1 1.000.000,00 ден. 

за изградба на водовод за водоснаб-
дување н 

2. Општина 

а с. Брилрци 500.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Ѓермо . 200.000,00 ден. 
- за надградба на постојниот водовод 

со каптирање нови извори за во-
доснабдување на с. Глоѓи 200.000,00 ден. 

- за надградба на системот за водос-
набдување на с. Жилче 500.000,00 ден. 

- за реконструкција на водоводот во 
стариот-горен дел на Тетово . . . 700.000,00 ден. 

- за зафаќање нови количини вода од 
локалитетот „Студена Вода“ за 
водоснабдување на Тетово 600.000,00 ден. 

ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 1.550.000,00 ден. 

КИСЕЛА ВОДА 1.400.000,00 ден. 

за изградба на регионален водовод 
за водоснабдување на с. Сопиште, 
Ракотинци и Добри Дол 500.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за водоснаб-
дување на с. Морани 400.000,00 ден. 

- за изградба на регионален водовод 
за водоснабдување на селата Оре-
шани, Зелениково и Станица Зе-
лениково 500.000,00 ден. 

3. Општина КАРПОШ . . . . 2.000.000,00 ден. 

- за изградба на каптажа за водос-
набдување на манастир Матка . . . 100.000,00 ден. 

- за истражни работи за водоснабду-
вање на с. Кучково 100.000,00 ден. 

- за изградба на резервоар за водос-
набдување нас. Горна Матка . . . . 300.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Долно 
Свиларе 500.000,00 ден. 

- за изградба на доводен цевовод за 
водоснабдување на с. Шишево . . . 600.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Орман . 400.000,00 ден. 

4. Општина ЧАИР 350.000,00 ден. 
- за изградба на главен довод на ре-

гионалниот водовод „Сандево“ за 
водоснабдување на 7 населени ме-
ста 150.000,00 ден. 

- за надградба на системот за водос-
набдување на с. Љубанци 200.000,00 ден. 

за изградба на водоводи за водоснаб-
дување на населените в^еста: 

- с. Горно Оризари 200.000,00 ден. 
- с. Дурутовец 200.000,00 ден. 
- с . Чолошево 150.000,00 ден. 
- с. Чашка 100.000,00 ден. 
- с. Виничани 100.000,00 ден. 
- с . Водоврати 100.000,00 ден. 
- с. Лисиче 200.000,00 ден. 
- нас. Градско 500.000,00 ден. 

ОПШТИНА ШТИП 2.300.000,00 ден. 

- за реконструкција на бунарскиот 
систем во локалитетот „Фортуна" 600.000,00 ден. 

- за надградба на градскиот водовод ( 
со изградба на дел од линијата 
филтер станица - резервоар „Ка-
р а а т “ 400.000,00 ден. 

- за водоснабдување на с. Радање . . . 400.000,00 ден. 
- за водоснабдување на селата: Та-

ринци, Караорман, Карбинци и 
Долни Балван 600.000,00 ден. 

- за водоснабдување на с. Селце . . . . 300.000,00 ден. 

ХИДРОСИСТЕМ (Д.О.О) 
БИШТИП 

„ЗЛЕТОВИЦА“ ПРО-
2.800.000,00 ден. 

- за изготвување техничка докумен-
тација, главен проект за изградба 
на хидросистемот „Злетовица“ за 
водоснабдување на Штип, Ко-
чани, Пробиштип, Виница, Кра-
тово и Свети Николе 

ОПШТИНА СТРУГА 

- за надградба на главниот довод за 
водоснабдување на градот и при-
градските населби со зафаќање на 

.2.000.000,00 ден. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА 

2.800.000,00 ден 

18.000,000 ден 

изворот 
вори. 

Вишни и Беличките из-
.2.000.000,00 ден. 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 2.400.000,00 ден 

- за изградба на резервоар од 5000 м2 

(I фаза) за водоснабдување на 
Струмица 1.800.000,00 ден 

за изградба на водоводи во селските 
населби' 

- с. Сушево 200.000,00 ден. 
- с. Владевци 200.000,00 ден. 
- с . Свидовица 100.000,00 ден. 
- с . Водоча 100.000,00 ден. 

ОПШТИНА ТЕТОВО 2.400.000,00 ден. 

- за изградба на водовод за с. Гургур-
ница 200.000 00 ден. 

- средствата се наменети за интерве-
нирање во одредени случаеви за 
водоснабдување во поедини опш-
тини, согласно хидролошката со-
стојба во Република Македонија 

- средствата за итни интервенции, а 
кои не го надминуваат износот од 
100.000,00 денари ќе ги распреде-
лува Министерот на Министер-
ството за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната сре-
дина 

- останатите, нераспределени сред-
ства кои нема да бидат распреде-
лени, ќе се распределат со Одлука 
на Владата на Република Македо-
нија која ќе биде предложена како 
резултат на Извештајот кој ќе се 
изготви до крајот на месец септем-
ври од страна на Министерството 
за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина за 
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интервентно распределените сред-
ства 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат 
за учество на Републиката во изградба на водоводи во 
општините, без обврска за враќање, но најповеќе во 
висина до 50% од вкупно потребните средства. 

3. Исплатата на средствата по оваа одлука по прет-
ходно доставената документација од Министерството 
за урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина, ја врши Министерството за финансии. 

За начинот, динамиката и наменското користење на 
средствата се грижи Министерството за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

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

Бр. 23-726/1 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Член 3 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

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

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

Бр. 23-769/1 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

330. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13.03.1995 година, донесе 

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

ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Исламската Република Иран на амбасадор-
ско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

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

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

Број 23-766/1 Претседател 
13 март 1995 година н а Владата на Република 

Скопје Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

331. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
51/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ 

Член 1 
Република Македонија отвора Генерален конзулат 

во Република Индија, на чело со почесен конзул, со 
седиште во Њу Делхи. 

Член 2 
Конзуларното подрачје на Генералниот конзулат на 

Република Македонија ќе биде целокупната територија 
на Република Индија. 

332. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја И од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
51/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН 
КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ИНДИЈА 

Член 1 
За почесен генерален конзул на Република Македо-

нија во Република Индија, се именува Џенис Дарбари, 
публицист и новинар во Индија. 

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

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

Бр. 23-769/2 ' 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

333. 
Врз основа на член 13, став 2 од Законот за потти-

кнувано на развојот на стопански недоволно разви-
ените подрачја („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПО-

ДРАЧЈА 

Член 1 
Во Одлуката за критериумите, висината, условите и 

начинот на користење на средствата за поттикнување 
на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на РМ“, бр. 33/94) во член 3, 
став 1 по зборовите: „ПТТ мрежа“ зборот „и“ се заме-
нува со запирка, а по зборот: „водоводи“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „водопоила и микро-
акумулации". 

Во став 2 по зборот: „патишта“ се додаваат зборо-
вите: „и локалните водоводи“, а бројот „20" се заме-
нува со бројот „30". 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Под м икро-акумулации во смисла на став 1 на овој 

член се подразбираат акумулации чија брана не е пови-
сока од 12 метри и е со должина на круната до 300 
метри." 
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Член 2 
Во член 4 |во став 1 зборот: „специфичните“ се заме-

нува со зборовите: „стопански недоволно развиените“. 
По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат: 

„Регионален водовод во смисла на став 2 од овој 
член претставува водоснабдувачки објект кој опслу-
жува општински центри или градови од подрачјето на 
повеќе општини. 

Мали акумулации во смисла на став 2 од овој член 
претставуваат акумулации чија брана е со висина над 12 
до 18 метри и должина на круната до 500 метри“. 

Член 3 
Во член 13 во став 2 на крајот од првата алинеја 

зборот „и“ се брише, а на крајот на втората алинеја 
точката се заменува со точка и запирка и се додава 
зборот „и“. 

По втората алинеја се додава нова алинеја која 
гласи: 

„ - 5% за инвестиционите програми за покрупните 
објекти од стопанската инфраструктура, кои се однесу-
ваат на стопански недоволно развиените подрачја“. 

Во истиот член во став 3 во втората алинеја по 
зборот „банка“ се додаваат зборовите: „или друга ин-
ституција преку која се врши финансирање на програ-
мата“, а во трета алинеја по зборот „банката“ се дода-
ваат зборовите: „или од друга институција преку која се 
врши финансирање на програмата“. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-700/1 „ 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

334. 
Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/ 
92) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1995 ГО-

ДИНА 

| I 
Средствата за здравствена заштита на животните од 

заразните и паразитските болести во 1995 година се 
утврдуваат в|о износ од 162.000.000,00 денари и тоа: 

1. Средства за наплатена такса за увере-
нијата за здравствена состојба на жи-
вотните 

2. Средства од извршените ветеринарно 
санитарни инспекциски прегледи . . . 

3. Средства од Буџетот на Републиката . 
4. Средства Останати од Програмата за 

1994 година 
II 

Во денари 

12.000.000,00 

19.862.717,70 
130.000.000,00 

137.282,30 

Средствата утврдени во дел I на оваа програма се 
користат за: 

Во денари 
1. Епизоотиолошки испитувања и изра-

ботка на епизоотиолошки карти, за 

набавка на клешти и ушни маркици 
за обележување на животни 6.500.000,00 

2. Вадење крв од овците и козите за 
доставување на крв до дијагностич-
ките лаборатории и резултатите до 
надлежните органи и сопственикот 
на животните и за лабораториска и 
теренска дијагностика на бруцелоза 
кај овците и козите 37.000.000,00 

3. Земање, пакување и испраќање на 
материјал (крв и друго) за лаборато-
риско испитување и за лаборатори-
ско испитување и дијагностика на за-
разни и паразитски болести кај жи-
вотните од член 2 од Законот за заш-
тита на животните од заразните боле-
сти што ја загрозуваат целата земја и 
од член 6 од Законот за здравстве-
ната заштита на животните во инди-
видуалните стопанства 15.000.000,00 

4. Превентивни вакцинации и сузби-
вање на заразни и паразитски боле-
сти во индивидуалните стопанства. . . 23.000.000,00 

5. Надомест за заклани или убиени 
(еутанизирани) заболени животни, за 
нивниот транспорт до објектот за ко-
лење или местото на нештетно от-
странување, трошоци за убивање или 
колење, за ископување на сточни 
јами или гробници, за уништување на 
кучиња и Мачки скитници и уништу-
вање на кучиња и мачки наредено 
при сузбивап,ето на беснило и ехино-
кокозата и учество во изградба на ка-
филерија 65.000.000,00 

6. Трошоци за извршена дезинфекција 
на м2 површина при појава и сузби-
вање на заразни и паразитски боле-
сти и учество во набавка на опрема за 
дезинфекција 4.000.000,00 

7. Давање партиципација за набавка на 
лабораториска опрема на ветери-
нарно дијагностички организации и 
опремување и оспособување за те-
ренска работа на Републичката вете-
ринарна инспекција (превозни сред-
ства и друга опрема) 10.625.000,00 

8. Материјални трошоци за спроведу-
вање на Програмата 737.717,70 

9. Средства останати од Програмата за 
1994 година 137.282,30 

III 

Средствата од И, точка 1 на оваа програма во износ 
од 6.500.000,00 денари ќе се користат за: 
- епизоотиолошки испитувања и изра-

ботка на еп изоотиолошки карти . . . . 1.000.000,00 
- клешти и ушни маркици за обележу-

вање на животни 5.500.000,00 

IV 

Средствата од дел II, точка 2 на оваа програма во 
износ од 37.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- вадење крв од овците и козите и доста-
вување на крв до дијагностичките ла-
боратории ; 21.000.000,00 

- доставување на резултатите од над-
лежните органи и сопственикот на 
животните 70.000,00 
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лабораториска и теренска дијагно-
стика на бруцелоза кај овците и ко-

15.930.000,00 

Средствата од дел И, точка 3 на оваа програма во 
износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- земање, пакување и испраќање на ма-
теријал (крв и друго) за лаборатори-
ско испитување 5.000.000,00 

- лабораториско испитување и дијагно-
стика на заразни и паразитски боле-
сти кај животните, освен за бруцело-
зата кај овците и козите 8.000.000,00 

- туберкулинизација и ретуберкулини-
зација кај говеда и свињи 2.000.000,00 

VI 

Средствата од дел II, точка 4 на оваа програма во 
износ од 23.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- вакцинација и сузбивање на антраксот 
кај коњите, говедата, овците и шуш-
кавецот кај говедата 4.000.000,00 

- сузбивање на беснилото, вклучувајќи 
ги и трошоците на вонредна вакцина-
ција на кучињата што се врши по на-
редба при појава на беснило 500.000,00 

- клинички преглед на копитарите на 
сакагија 100.000,00 

- превенирање и сузбивање на зараз-
ните кривотници кај овците 500.000,00 

- превенирање и сузбивање на ентеро-
токсемија кај овците и заразниот про-
лив кај јагнињата 5.500.000,00 

- вакцинација и сузбивање на класич-
ната чума кај свињите, вклучувајќи ја 
и вонредната вакцинација при појава 
на заразата 5.000.000,00 

- вакцинација и сузбивање на чумата и 
атипичната чума кај пернатата жи-
вина, вклучувајќи ја и вонредната 
вакцинација при појавата на заразата. 4.000.000,00 

- превенирање и сузбивање на паразит-
ски болести (краста кај животните, 
белодробната строи гал оза, желу-
дечно цревна стронгилоза тенијазата 
кај кучињата) и организирано трети-
рање на овците против метилавост . . 3.400.000,00 

VII 

Средствата од дел II, точка 5 на оваа програма во 
износ од 65.000.000,00 денари, ќе се користи за: 

- надомест за заклани или убиени (еута-
низирани) бруцелозни овци, кози, го-
веда и свињи 33.000.000,00 

- надомест за заклани или убиени жи-
вотни заболени од други заразни бо-
лести, чие убивано е наредено од 
страна на Републичката управа за ве 
теринарство 16.000.000,00 

- трошоци за транспорт до објектот за 
колење или местото за нештетно от-
странување 1.500.000,00 

- трошоци за убиваното на бруцелоз-
ните животни 5.000.000,00 

- трошоци за колено на заболените жи-
вотни 500.000,00 

- ископување на сточни јами или гроб-
ници 4.000.000,00 

- уништување на кучиња и мачки скит-
ници 1.000.000,00 

- учество во изградба на кафилерија . . . 4.000.000,00 

VIII 

Средствата од дел II, точка 6 на оваа програма во 
износ од 4.000.000,00 денари, ќе се користат за: 

- дезинфекција при сузбивањето на за-
разните болести од член 65, точка 11 
од Законот за здравствената заштита 
на животните и тоа: на објектите за 
одгледување на животни (штали, 
трла и друго), просториите за колење 
на животни, на местото на убивањето 
и нештетното отстранување и на пре-
возното средство со кои се транспор-
тираат заболените животни 2.000.000,00 

- учество во набавка на опрема за де-
зинфекција 2.000.000,00 

IX 

Средствата од дел II, точка 7 на оваа програма, во 
износ од 10.625.000,00 денари, ќе се користат за: 

- давање партиципација за набавка на 
лабораториска опрема на ветери-
нарно дијагностички организации . . . 1.120.000,00 

- опремувано и оспособување на репу-
бличката ветеринарна инспекција за 
теренска работа: набавка на пре-
возни средства патнички возила за 
подрачните ветеринарни инспектори, 
поправки, регистрации на возилата и 
др., набавка на друга опрема за ра-
бота на ветеринарна инспекција 
(ХТЗ опрема, средства за лична де-
зинфекција и др.) за стручно усовр-
шување на ветеринарните инспек-
тори и опрема за обработка на пода-
тоци 9.505.000,00 

X 
Средствата од дел IV, алинеја 1, дел V, алинеи 1 и 3, 

дел VI, дел VII, алинеи 4 и 7 и дел VIII на оваа Про-
грама ќе се исплатуваат по склучениот писмен договор 
помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и ветеринарните станици, а средствата 
од дел IV, алинеи 2 и З,дел V, алинеја 2 и дел IX, алинеја 
1 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен писмен 
договор помеѓу Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и ветеринарно-дијагностички 
организации. 

XI 

Приоритет во спроведуваното на мерките од оваа 
програма ќе имаат општините на чие подрачје ќе се 
појават заразни и паразитски болести во поголем обем. 

XII 
Ја спроведување на оваа програма се грижи Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Пренамена на средства од една во друга намена 
предвидени со оваа програма може да врши Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
рамките на вкупно предвидените средства во Програ-
мата. 
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XIII 

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

Кп 738/1 
20 маггг 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

"335. 
^Врз основа на член 11 од Законот за Владата на 

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

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА 

I. УСЛОВИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПРЕНЕСЕНИ 
МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА 

Макроекономската политика во 1995 година ќе се 
остварува во релативно поповолен макроекономски ам-
биент и економско опкружување на земјата во однос на 
1994 година и претходните години. 

Врз условите на стопанисување во 1995 година пози-
тивно влијание ќе има воспоставената глобална макро-
економска рамнотежа и стабилност во економските те-
кови кај поголем број клучни подрачја од развојот, 
иако на значително ниско ниво ла економска актив-
ност.1). 

Во 1995 година се влегува со донесени системски 
решенија во повеќе подрачја. Уредени се прашањата на 
подрачјето на економските односи со странство, фи-
скалниот систем, пресметковниот систем, монетарната 
сфера, банкарството, а формирани се и одделни инсти-
туции неопходни за системот на пазарната економија и 
за остварување на структурните реформи. 

За забрзана динамика во изградбата на системските 
решенија ќе се предложат системските закони од орга-
низационата сфера (за трговските друштва,4 јавните 
претпријатија, установите, државната управа и сл.), за 
царинската тарифа и други подрачја. Истовремено, 
каде што има потреба, ќе се извршат и соодветни из-
мени на постојната регулатива со што ќе се обезбеди 
повисок степен на конзистентност, прецизност и кон-
кретизација на системот и негова поефикасна примена. 

Во 1995 година се оценува и очекува екстерните 
фактори да бидат поповолни од тие во 1994 година. Ова 
пред се, поради попуштањето на санкциите на Советот 
за безбедност спрема СРЈ (Србија и Црна Гора), но и 
како резултат на изнајдените алтернативни пазари, се 
поголемата инфраструктурна и транспортна отворе-
ност и поврзаност на земјата со источниот и западниот 
сосед, како и се поголемиот број на земји кои меѓуна-
родно ја признаваат нашата држава, и воспоставуваат 
дипломатски Односи и стопанска соработка. 

Ексгерното опкружување се очекува да биде попо-
волно и со се поинтензивната соработка на земјата со 
меѓународните финансиски институции и организации и 
особено залагањето на овие институции за расчисту-
вање на наследените неизмирени кредитни обврски. 

Во 1994 година воспоставен е и се одржува тренд на намалување 
на интензитетот на пораст на цените, при што истиот е сведен на 3,7% 
месечно, а во периодот март-декември на 1,7% просечно месечно, 
спрема 10,40% во 1993 година, обезбедена е рестриктивност на глобал-
ната агрегата побарувачка, намален е дефицитот во јавниот сектор од 
околу 11% од општествениот производ во 1993 година на околу 3% во 
1994 година; воспоставен е релативно висок степен на рамнотежа на 
девизиниот пазар и стабилност на курсот на денарот; извршена е от-
плата на вкупните достасани неизмерни обврски спрема Светската 
банка, а девизните резерви се одржуваат на повисоко ниво од проекти -
раното Индустриското производство и натаму бележи пад, меѓутоа во 
рамки на проектираниот. 

Во 1995 година врз реализирањето на макроекомом 
ската политика неповолно ќе влијаат подолгорочно ку-
мулираните економски и социјални проблеми, како и 
пренесените' ограничувања од материјален карактер, 
изразени преку намалено индустриско производство и 
услуги, натамошно присуство на интерни и екстерни 
дефицити, недостиг на капитал за инвестирање, струк-
турни ригидности, невработеноста, неликвидност ш 
неизмирувањето на обврските од кредитните и делов-
ните односи. 

Условите на стопанисување и во 1995 година ќе би-
дат детерминирани од интензитетот и временската ди-
мензија на блокадите на јужната граница и примената 
на санкциите на Советот за безбедност на ООН спрема 
СРЈ (Србија и Црна Гора). 

Остварувањето на макроекономската политика, а 
особено интензивирањето на структурните процеси и 
заживувањето на инвестиционата активност ќе биде 
условено од можностите за користење на надворешни 
финансиски средства. Со склучувањето на „ЅТАКВ 
ВУ" аранжман со Меѓународниот монетарен фонд ќе се 
создадат услови за финансиски аранжмани со Свет-
ската банка и со други финансиски институции и со 
влади со што во 1995 година би се обезбедило повлеку-
вање на нови кредити, како за подобрување на плат-
ниот биланс, така и за поддршка на инвестициите, осо-
бено во инфраструктурата и во приватниот сектор, 

II. МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ВО 1995 
ГОДИНА 

Основна задачи 
Поаѓајќи од присутните позитивни економски тен-

денции и процеси амбиентот, опкружувањето и можно-
стите на економските субјекти во земјата, главни за-
дачи на макроекономската политика за 1995 година ќе 
бидат: 

1. Натамошно намалување на инфлацијата и нејзино 
сведување во прифатливи рамки. Заради ова ќе се про-
должи: (1) со политика на усогласување на платите со 
реалните можности во општествениот сектор; (2) со 
фискална политика која ќе обезбеди натамошно нама-
лување на дефицитот; и (3) со монетарна политика која 
ќе обезбеди контрола врз порастот на инфлацијата и на 
примарните пари. 

2. Забрзување на процесите на структурните ре-
форми, како основен предуслов за остварување на 
трајна макроекономска стабилизација. Ова ќе се оства-
рува главно со: (1) интензивирање на процесот на при-
ватизација врз постојната законска регулатива, а со 
поедноставување на постапката и процедурата утвр-
дени :зо подзаконските акти; (2) со спроведување Јза 
процес на санација на банките и создавање , услови за 
отпочнување со нивна приватизација; (3) интензиви-
рање на процесот и постапката за преструктуирање на 
претпријатијата, особено на 25-те најголеми загубари, 

3. Создавање на услови за отворање на инвестици-
онен циклус врз квалитативно нови основи со инвести-
рање во јавниот сектор, поттикнување на инвестира-
њата во комерцијално^ стопанство, поинтензивно вле-
гување на странски капитал, особено преку заеднички 
вложувања, директни инвестирања и со концесии, како 
и со строго селективно кредитно задолжување во 
странство, условено од платнобилансните ограничу-
вања и главно за субјекти кои ќе можат да ги извршу-
ваат постојните и идните кредитни задолжувања. 

Се проценува дека со водењето на натамошна стаби-
лизациона макроекономска политика, особено со забр-
зување на структурните реформи и со нормативно и 
институционално заокружување на стопанскиот систем 
во 1995 година ќе се направи пресврт во економските 
движења, при што ќе се остварат позитивни стапки на 
стопански растеж. 
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Макроекономски политики 

Политика на доходи 

А) Плати 

Во 1995 година ќе продолжи политиката на усогла-
сување на платите2) на вработените во општествениот 
сектор со материјалните можности на претпријатијата 
и стопанството во целина. Политиката на усогласување 
на платите ќе биде селективна, при што поголема по-
годност ќе имаат субјектите од економскиот сектор во 
однос на тие од неекономскиот сектор. 

Месечниот раст на нето платите по вработен во те-
кот на првата половина на 1995 година во економскиот 
сектор ќе се ограничи на 0,5 процентни поени под 
остварените трошоци на живот, кога тие се еднакви 
или под планираните трошоци на живот, односно ќе се 
прилагоди само за половина од разликата помеѓу оства-
рените и планираните стапки, кога остварените тро-
шоци се повисоки од планираните. 

Во средината на 1995 година ќе се изврши согледу-
вања за остварувањето на оваа политика и ќе се оцени 
потребата за нејзина натамошна примена во претприја-
тијата од економскиот сектор. При тоа, ќе се земат во 
предвид остварените промени на реалните плати, про-
дуктивноста на трудот и динамиката на реализација на 
процесот на приватизацијата. 

Месечниот раст на нето платите по вработен во не-
економскиот сектор, во текот на првата половина на 
1995 година ќе се ограничи на 1 процентен поен под 
остварените трошоци на живот, кога тие се еднакви 
или се под проектираните, односно ќе се прилагоди 
само за половина од разликата помеѓу остварените и 
проектираните стапки, кога остварените трошоци на 
живот се повисоки 'од проектираните. Во втората поло-
вина од 1995 година доколку кај економскиот сектор се 
даде можност за целосна индексација на платите наме-
сто парцијална, во неекономскиот сектор платите ќе се 
исплатуваат за 0,5 процентни поени пониско од пора-
стот на трошоците на живот. 

Доколку просечната месечна нето плата по работ-
ник кај правното лице е пониска од 75% од просечно 
исплатената плата во стопанството, според објавените 
податоци на Републичкиот завод за статистика, прав-
ното лице може платата да ја зголеми најмногу до 80% 
од разликата меѓу основицата и нивото од 75% од про-
сечната плата во стопанството. 

Во исплатата на платите во економскиот и нееко-
номскиот сектор, во сите други случаи од наведените 
нема да има намалување на номиналните плати. 

Со парцијална индексација на платите со трошоците 
на живот, во првата половина од годината ќе се обез-
беди проектираното ниво на платите во декември 1995 
година да биде реално пониско за 4,7% во однос на 
декемвриските плати во 1994 година (платите во сто-
панството реално ќе се намалат за околу 2,9%, а во 
нестопанството за 8,5%). Истовремено, просечното го-
дишно ниво на платите ќе оствари реално намалување 
од 6,4% во однос на просечните плати во 1994 година 
(стопанството 3,6% и вонсгопанството 14,0%). 

2) Исплатата на платите на вработените во општествениот сектор 
во 1994 година беше под контрола и е остварена во рамки на договоре-
ната политика и утврдените пропорции. Воспоставената дисциплина во 
исплатата на платите обезбеди смирување на динамиката на исплате-
ните нето плати по вработен, а со тоа и намалување на агрегатната 
побарувачка, што имаше позитивен одраз врз одржувањето на макро-
економската рамнотежа. Врз овие основи исплатените плати во декем-
ври 1994 година се реално пониски за 14,2% во однос на декемвриската 
плата во 1993 година, додека просечното годишно ниво оствари реално 
намалување за 10,2% во однос на просечните плати во 1993 година 
(стопанството 7,9%, а нестопанството 18.7%) 

Во 1995 година ќе се задржат истите ограничувања 
од 1994 година во исплатата на надоместоците кои 
имаат карактер на заедничка потрошувачка и матери-
јални расходи, како и забраната на исплата на плати во 
натура и од дневен пазар, односно надвор од институци-
јата за платен промет. 

б) Цени 
Во 1995 година мерките на економската, особено на 

монетарната, фискалната и политиката на плати ќе би-
дат во функција на обезбедување натамошно намалу-
вање на инфлацијата. Во 1995 година просечниот месе-
чен пораст на цените ќе изнесува 1,4%, а годишната 
инфлација 17,8%. Со цел ваквите тенденции да попри-
мат траен карактер, со мерките на економската поли-
тика паралелно ќе се делува и на отстранување на 
структурните диспаритет. 

Цените на производите и услугите во 1995 година во 
основа ќе се формираат слободно според условите на 
пазарот. Ќе се продолжи со натамошна либерализација 
на цените, при што ќе се намали опфатот на произво-
дите и услугите чии цени се под одреден режим на 
контрола. 

Со примена на режимот на непосредна контрола ќе 
се формираат цените на: брашното од тип 500 и лебот 
од тоа брашно од 600 грама; електричната 'енергија, 
нафтените деривати, превозот во железничкиот соо-
браќај и ПТТ услугите. 

Под режим на известување ќе се опфатат цените на 
млекото; водата за пиење; прочистувањето и одводну-
вањето на отпадните води-освен колекторите; стан арм-
иите; превозот во градски и приградски сообраќај; ди-
стрибуцијата на топлотна енергија; изнесувањето на 
смет; погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за 
погребното место и закуп на тоа место; премиите на 
задолжително осигурување на моторните возила; надо-
местокот што се плаќа при регистрација на друмски 
моторни возила; провизиите во платниот промет. 

Во случај на пореметување на пазарот (поголеми 
нарушувања на односите помеѓу цените и злоупотреба 
на монополската положба на пазарот) ќе се вршат про-
мени на постојниот режим на контрола, при што режим 
на контрола на цените ќе се применува и кај други 
производи и услуги, а особено за производите и услу-
гите кои се од витално значење за животот на населени-
ето. 

Ќе се води политика со цените на производите и 
услугите на претпријатијата од јавниот сектор да се 
обезбедуваат приходи со кои ќе се покриваат трошо-
ците на работењето и обезбеди нормално тековно 
функционирање на системите. Кај цените на остана-
тите производи и услуги кои се опфатени со одреден 
вид на контрола при одредувањето на корекција на це-
ните ќе се тргнува од потребата за обезбедување проста 
репродукција. 

Ќе се пропишува заштитна цена на одделни земјо-
делски производи и тоа за: пченицата, сончогледот, 
шеќерната репа, јагнињата и јунињата, како и за ситно-
лисниот ориенталски тутун, но најмногу до 15.000 тони 
договорени количини. 

Заштитната цена на одделните земјоделски произ-
води ќе се утврдува врз основа на најниските произ-
водни трошоци по единица производ во земјата и не 
може да биде повисока од светската цена на соодвет-
ниот производ во претходната година. 

Финансирање на јавните потреби 
Во 1995 година ќе продолжи и зајакне процесот на 

консолидирање на фискалниот сектор и намалување на 
постојните дефицити. 

Во почетокот на 1995 година ќе се донесат дополни-
телни фискални мерки со кои ќе се обезбеди зголемен 
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имаа преф 

оценетиот 

рационали 
Ова ќе се 

прилив на приходите, намалување на расходите, а со 
тоа и нивно урамнотежување. Ќе се изврши елимини-
рање на примарните дефицити и на пренесувањето на 
буџетските обврски од тековната во наредната година, 
за што ќе се обезбедат потребните средства. 

Ќе продолжи важењето на прописите кои беа доне-
сени во јул 
стапки на 

и 1994 година за зголемување на царинските 
стоката за широка потрошувачка, како и за 

воведувања на царинско оптоварување за земјите кои 
фенцијален третман. Ќе се обезбеди намалу-

вање на постојните ослободувања од царини и увозни 
давачки за 25%, како и зголемување на стапките на 
акцизите на нафтените деривати. Врз овие основи се 
очекува да се обезбедат приходи во висина од 2% од 

општествен производ за 1995 година 
Во Буџетот на Републиката ќе се врши натамошна 

зација на одделни трошоци и други издатоци, 
обезбедува, пред се, преку: (1) ограничување 

на расходите за плати (спроведување на политиката на 
плати и намалувана на бројот на вработените во влади-
ните институции); (2) продолжување на важноста на 
одлуката донесена во текот на 1994 година за исплата 
на трошоци за исхрана во висина од 20% од просечната 
плата исплатена во стопанството; (3) намалување на 
средства за субвенции во земјоделството преку намалу-
вање на просечната стапка на субвенционирање на ка-
матата по користени кредити за 25% во однос на таа од 
1994 година; (4) исплата на надоместоци за додатокот 
на деца најмногу до 600 милиони денари. Врз овие ос-
нови се очекува растоварување на трошоците на Буџе-
тот за околу 1,4% од оценетиот општествен производ 
за' 1995 година. 

Средствата за субвенции во земјоделството ќе се 
насочат за обезбедување: премии за откупените коли-
чества на одделни основни земјоделско-прехранбени 
производи (пченица, сончоглед, маслодајна репка, ше-
ќерна репа и млеко); регрес за квалитетно сортно семе 
(пченица, пченка, сончоглед, маслодајна репка, ше-
ќерна репа и луцерка); регрес на дел од каматите по 
кредитите кои ќе се користат во земјоделството за фи-
нансирање на производството и залихите од сопствено 
производство на: пченица, пченка, сончоглед, масло-
дајна репка, шеќерна репа, тутун, производството на 
млеко и јгоење јуниња и јагниња, како и стоковните 
резерви од овие производи. Регресот на дел од кама-
тите по одделните намени ќе се утврдува диференци-
рано. Висината и начинот на утврдувана на субвенци-
ите во земјоделството ќе ги одреди Владата на Репу-
блика Македонија со посебен акт. 

Во Буџетот ќе се обезбедат средства и за финанси-
рање на Програмата за поттикнува н,е развојот на зем-
јоделството, а во тие рамки за: субвенции за набавка на 
квалитетен приплоден добиток во пчеларството, ов-
чарствотср, козарството, рибарството и пчеларството; 
создавање вештачки ливади, како и регресирање на 
трошоците за извршени услуги кои се во функција на 
зголемување и унапредување на индивидуалното земјо-
делско производство; формирањето на берза на земјо-
делски производи, ревитализација на селото; за учество 
со траен влог во финансираното на изградбата на мали 
и микро акумулации и мали хидромелиоративни си-
стеми; како и за повлекување на кредитот од Светската 
банка за развој на мали сточарски фарми во приватниот 
сектор и за индустријата за преработка на тие произ-
води. 

За поддршка на процесите на структурни реформи 
во Буџетот ќе се обезбедат средства во висина од 4,6 
млд. денари, што претставува 2,5% од оценетиот опш-
тествен производ за 1995 година. Од тоа: 1,4 млд. де-
нари ќе се употребат за санација на банките; 2,3 млд. 
денари за испратнини и надомест на работниците од 25-
те претпријатија загубари како и за елиминирање на 

дефицитот кон Фондот за вработувано; 0,4 млд. денари 
за зголемување на обртниот капитал на 25-те претпри-
јатија загубари кои ќе започнат процес на преструкту-
ирање и 0,5 млд. денари неалоцирани средства (ре-
зерви) наменети за структурни реформи. Неискористе-
ниот дел од просечниот месечен износ на средствата за 
овие намени ќе се депонира на посебна сметка кај На-
родната банка на Република Македонија. 

За реализација на Програмата за заштита на соци-
јално загрозеното население и за обезбедувано на гра-
нично ниво на издржливост на населението во Буџетот 
ќе се обезбедат средства во износ од 2,8 милијарди 
денари или 1,6% од општествениот производ, спрема 
1,4% во 1994 година. Во Буџетот ќе се обезбедат сред-
ства за сервисирање на девизните штедни влогови во 
висина од 1.2 млд. денари што претставува 0,7% од 
општествениот производ. Досегашните намени ќе се 
рационализираат и сведат во рамки на расположливите 
средства. 

Во 1995 година ќе се продолжи со издвојување на 
средства од Буџетот за стимулирање на извозот чија 
висина ќе се утврди на реално ниво од 1994 година и ќе 
изнесува 363 милиони денари. 

За поддршка на монетарната политика и курсот на 
денарот во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат 
средства во висина од 1,6 млд. денари за откуп на девизи 
и 0,8 млд. денари за отплата на користени кредити од 
Народна банка на Република Македонија. 

За поддршка на инвестициите во крупната стопан-
ска инфраструктура и во стопански недоволно разви-
ените подрачја во Буџетот на Републиката ќе се обезбе-
дат средства во висина од 2.9% од општествениот про-
извод. При тоа, средства од 1,3% од општествениот 
производ ќе бидат насочени за изградба на патишта и 
на гасоводниот систем, 1,1% од општествениот произ-
вод за изградба на железничката пруга Бељаковци -
граница со Република Бугарија, а 0,50% од општестве-
ниот производ за реализација на политиката на потти-
кнување на развојот на стопански недоволно разви-
ените подрачја. 

Во социјалните фондови ќе се обезбедат средства за 
финансирано на преземените обврски со прописите со 
што ќе се елиминираат тековните дефицити. 

За подобрување на состојбата во Пензискиот фонд 
ќе се преземат мерки со кои до средината на 1995 го-
дина ќе се урамнотежат тековните приходи и расходи, 
односно ќе се елиминира создаваното на тековни дефи-
цити. 

Во 1995 година пензиите, инвалиднините и другите 
пензиски примања ќе се усогласуваат најмногу до една 
третина од остварениот месечен пораст на трошоците 
на живот. Ќе се елиминираат одделни права од пензи-
ското и инвалидското оспорувано со пренесување на 
инвалидската заштита по основ на намалена односно 
преостаната работна способност кај работодавачот, 
освен кај 25-те претпријатија кои ќе се преструкту-
ираат, со укинувано на помоштите за нега, укинување 
на трошоците за унапредувано на инвалидската заш-
тита и за општествен стандард на корисниците на пен-
зија и со пренесувано на трошоците за услугите за 
исплата на корисниците на пензијата. Натамошните за-
фати на политиката во Пензискиот фонд ќе бидат насо-
чени кон постепено елиминирање и на кумулираните 
дефицити, со цел отпочнувано на процес на намалу-
вано на времето на доцнење со исплатата на пензиите. 

Ќе се обезбеди урамнотежува!^ на приходите и рас-
ходите во Фондот за задравство, пред се преку пре-
структуирање во здравството врз принципот на раци-
онална организација, одржување на реално ниво на 
средствата од учеството на граѓаните во финансира-
њето на трошоците за услугите, како и со натамошно 
користење на средствата од хуманитарните помошта 
што ги добива Република Македонија. 
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Монетарно-кредитиа политика 
Во 1995 година монетарно-кредитната политика ќе 

биде во функција на остварување на целната стапка на 
инфлација и ќе биде усогласена со другите макроеко-
номски политики, особено со фискалната. Заради ова 
наместо кон секторска поддршка, монетарната поли-
тика и во 1995 година ќе биде насочена кон контрола на 
инфлацијата. 

Стабилизационата улога на монетарната политика 
во 1995 година ќе се реализира преку контрола врз 
растежот на монетарните агрегати, особено на примар-
ните пари, како примарна интермедијарна цел и девиз-
ниот курс како втор таргет на монетарната политика. 

Во 1995 година примарните пари се проектирани со 
зголемување за околу 10.3% во однос на состојбата на 
крајот од 1994 година, а паричната маса (М1) за 19%. 

Ќе се создаваат услови за поефикасна примена на 
новите инструменти за управување со примарните пари 
на пазарна основа и регулирање на ликвидноста на де-
ловните банки. Меѓутоа, до обезбедување нивна полна 
ефикасност Народната банка ќе продолжи со поставу-
вање на кредитни ограничувања на нови кредити за 
деловните банки. 

Додека процесот на санацијата на банкарскиот си-
стем не стане ефективен, на 25-те претпријатија со нај-
големи загуби ќе им се одобруваат само самоисллат-
ливи трговски кредити за покривање на недостигот на 
готовина, и тоа во рамките на специјалните програми 
за преструктуирање. 

Во 1995 година ќе се изврши пренесување на депози-
тите на Владата на Република Македонија од Стопан-
ска банка АД Скопје кај Народна банка на Република 
Македонија. 

Есконтна стапка на Народната банка на Република 
Македонија, ќе се утврдува на реално ниво, при што 
постојната формула за нејзино определувано ќе остане 
непроменета и тоа годишна стапка на инфлацијата зго-
лемена за 5 процентни поени реална компонента (по-
следниот остварен месец на цените на мало и наредниот 
проектиран пораст подигнати на годишно ниво, зголе-
мени за 5 процентни поени реална компонента). 

Надворешен сектор 
Во 1995 година примарни задачи на политиката во 

надворешниот сектор ќе бидат: нормализирање на од-
носите со преостанатите мултилатерални кредитори и 
со билатералните кредитори; одржување на курсот на 
денарот согласно понудата и побарувачката; зголему-
вано на извозот и другиот девизен прилив; обезбеду-
вање позначаен прилив на странски капитал и зголему-
вано на девизните резерви. 

За нормализирање на односите со надворешните 
кредитори, со што ќе се создадат предуслови за склучу-
вање на „ЅТАИО ВУ" аранжман, Владата на Репу-
блика Македонија редовно ќе ги подмирува обврските 
спрема Светската банка, и Меѓународниот монетарен 
фонд. Ќе се остваруваат активности и за регулирање на 
доспеаните, а неплатени обврски до крајот на 1994 го-
дина и на обврските кои доспеваат во 1995 година 
спрема Меѓународната финансиска корпорација, 
Европската инвестициона банка и Европскиот фонд за 
реинтеграција. Покрај ова, ќе се интензивираат прего-
ворите и за регулирање на обврските спрема Пари-
скиот клуб. Република Македонија ќе ги преземе за 
плаќање обврските настанати со користење странски 
кредити од Парискиот клуб на доверители (кредити 
одобрени од странски влади и владини агенции) со со-
стојба на 31. 12. 1994 и делот од обврските по преземе-
ните кредити од поранешна СФРЈ, согласно Законот за 
преземање на обврските на Федерацијата по опреде-
лени странски кредити и за задолжувано на Народна 
банка на Југославија во странство во 1990 година. Во 

1995 година ќе се извршуваат само пристигнатите обвр-
ски по кредити кои спрема правилата на овие креди-
тори не подлежат на репрограмирање. Ќе се настојува 
средствата по овој основ да се обезбедат од донатори. 
За необезбедените средства на овој начин ќе се согледа 
можноста за користено на кредити за рефинансирано. 

Во 1995 година се очекува да се заклучат договори за 
користење на среднорочни и долгорочни кредити со 
Светската банка (без ММФ), за околу 130 мил. долари, 
кои би се користеле во текот на 1995 и 1996 година. 
Овие средства ќе се наменат за поддршка на Платниот 
биланс и на структурните реформи, особено во банкар-
скиот сектор, за поддршка на преструктурирањето на 
претпријатијата-загу бари, за изградба и реконструк-
ција на патната мрежа, како и за поддршка на мали 
приватни фарми во земјоделството. Владата на Репу-
блика Македонија ќе се ангажира да склучи со Свет-
ската банка и договор за кредит за развој на приватниот 
сектор во износ од околу 40 мил. долари. Со Европ-
ската банка за обнова и развој склучени се аранжмани 
за користено на кредити во износ од 88 мил. долари. 
Средствата од Европската банка за обнова и развој ќе 
се користат во текот на 1995 и 1996 година за учество во 
финансирањето на изградбата на далекуводот Битола-
-Скопје и на проектот за заштеда и рационално кори-
стено на енергијата, за учество во реализацијата на 
проектот за унапредување на системот на контрола на 
летањето, како и за финансирање на телекомуникаци-
ониот проект. Во текот на оваа година се очекува со 
Европската банка за обнова и развој да се склучи и 
договор за користење на кредит за развој на мал бизнис 
во приватниот сектор. 

Во 1995 година ќе се продолжи со користење на 
краткорочни кредити главно преку одложено плаќање 
на увозот и тоа за суровини и репроматеријали. 

Во услови на очекувано поповолно влијание на над^ 
ворешните фактори и одредени позитивни движења кај 
производството и услугите, извозот и увозот на стоки 
се проектирани на повисоко номинална ниво за 3,1%, 
односно 2,1% во однос на остварените во 1994 година. 
Дефицитот во трговскиот биланс би изнесувал околу 
370 мил. долари, а салдото на стоки и услуги би било 
негативно и би изнесувало 250 мил. долари. 

Унапредуваното на извозот ќе се остварува со по-
врат на царини и други увозни давачки, како меѓуна-
родно прифатени инструменти, со директно поттикну-
вање на извозот на одделни земјоделско-прехранбени 
производи, при што приоритет ќе се даде на произво-
дите чиј пласман е отежнат и на производите со пови-
сока фаза на преработка, како и со поттикнување на 
нето девизниот прилив од надворешно-трговската раз-
мена со сопствени производи. 

Увозот на стоки ќе се остварува во рамките на утвр-
дените пропорции во Платниот биланс на земјата, при 
што приоритет ќе се даде на увозот на енергетици, 
суровини и репроматеријали и опрема кои се во функ-
ција на зголемувано на извозот. 

Ќе се продолжи со постојната политика при увозот 
на опремата, суровините и репроматеријалите за произ-
водството наменето за извоз и во енергетиката. 

Во 1995 година ќе се донесе нова царинска тарифа 
при што ќе се воведе хармонизираната номенклатура 
утврдена согласно принципите на Светската трговска 
организација. 

Ќе се продолжи со политиката на либерализација на 
извозно-увозните режими, а ќе се обезбедува и заштита 
од конкуренција на домашното производство, особено 
на земјоделското производство и прехрамбената инду-
стрија. При остварувањето на заштитната политика ќе 
се применува принципот на реципроцитет. 

Количински^ контингенти за увозот и извозот на 
стоки ќе се утврдат на годишно ниво и со. квартална 
динамика. 
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Ќе се продолжи со аукциска распределба на увозот и 
извозот на стоки за кои се утврдени контингенти и ќе се. 
зголеми бројот на производите кои ќе бидат опфатени 
преку аукцискиот систем. 

Компензационите работи со странство ќе се одобру-
ваат врз претходно утврдени критериуми, при што при-
оритет кај извозот ќе се даде на производите со отеж-
нат пласман кои се од стратешко значење за земјата, а 
кај увозот на дефицитарните производи, особено на 
енергенти и основни прехранбени производи. 

Со царинската политика и со политиката на увоз-
ните давачки во 1995 година вредносно ќе се намалат 
ослободувањата за 25% во однос на тие во 1994 година. 
Притоа, од царини и увозни давачки ќе бидат делумно 
ослободени увозот на опремата, суровините и репрома-
теријалите наменети за производство за извоз, за развој 
на стопанската инфраструктура, како и производите за 
заштита на одделни земјоделско прехрамбени произ-
води. 

Во 1995 година кај девизниот курс на денарот ќе се 
продолжи со спроведување на политиката на флексиби-
лен пазарно детерминиран курс. 

Ќе се интензивираат активностите за забрзување на 
процесот на институционализација на односите со 
странските земји, меѓународните институции и други 
интеграциони иницијативи, а особено со блиското со-
седство, Европската Унија и Светската трговска орга-
низација. 

Минималното ниво на нето девизните резерви на 
земјата со кои ракува Народната банка на Република 
Македонија ќе се зголеми за уште 60 мил. долари (од 
кои 40 мил. долари се средства на Буџетот) и на крајот 
на 1995 година ќе изнесува 205 мил. долари. Вкупните 
девизни резерви на Република Македонија се оценува 
дека ќе се зголемат за уште 49 мил. долари по основ на 
нето кредитните односи со Меѓународниот монетарен 
фонд. 

Инвестиции 

Во 1995 година ќе продолжи трендот на зголему-
вана на инвестициите во основни средства.3). Покрај 
ангажирање на сопствени средства на инвеститорите, 
инвестирањето ќе се остварува и со користење на кре-
дити од замјата и странство, како и со ангажирање на 
буџетски средства и средства од донации. Инвестициите 
се остваруваат во крупната инфраструктура, особено 
енергетиката/ сообраќајот и водостопанството. Со 
средства од странски кредити, помошти и други дона-
ции ќе се! поттикнуваат инвестициите во комерцијал-
ниот сектор, особено во земјоделството и малиот биз-
нис во приватниот сектор. 

Заради квалитетно напојување со електрична енер-
гија и сигурност во функционирањето на електроенер-
гетскиот систем на земјата во 1995 година ќе се гради 
400 КВ д^екувод Битола - Скопје со вкупна должина 
од 113 км. Вкупната пресметковна вредност на овој 
проект изнесува 31,5 мил. долари и ќе се реализира со 
учество на кредит од Европската банка за обнова и 
развој и со сопствени средства. Покрај ова, ќе се от-
почне со претходни подготвителни активности за из-
градба на 220 КВ далекувод Вруток - Бурели, заради 
поврзување на електроенергетските системи на Репу-
блика Македонија и Република Албанија. Вкупната 
должина на далекуводот на територијата на Република 
Македонија изнесува 45 км. 
3) По повеќегодишното намалување на инвестиционата активност и 

дезинвестирање, во 1994 година отпочнат е тренд на нејзино заживу-
вање. Ваквиот тренд е резултат пред се на инвестициите во повеќе 
покрупни инфраструктурни објекти, особено во сообраќајот и енер-
гетиката, но и во изградбата на поголем број помали објекти во 
трговијата и индустријата. 
Во тек на фадба се и поголем број објекти од локалната инфра-
структура кои се поддржуваат со средства од Агенцијата за стопан-
ски недоволно развиени подрачја. 

Интензивно ќе продолжи изградбата на ХЕ „Коз-
ј,ак“ со пресметковна вредност од 104 мил. долари. За 
поинтензивна изградба на хидросистемите „Лисиче“ и 
„Злетовица“, ќе се бараат решенија недостигот од сред-
ства во финансиската конструкција да се обезбедува 
преку користење на донации и странски кредити. 

Во 1995 година ќе заврши градбата на магистрал-
ната гасоводна мрежа, вклучувајќи ја и адаптацијата на 
енергетските постројки кај индустриските капацитети 
предвидени со првата фаза. 

За отстранување на тесните грла во сообраќајните 
текови кон Република Албанија, во 1995 година ќе се 
реконструира патот Струга - Ќафасан, со изградба на 
трета лента во должина од 6 км. Дел од средствата ќе се 
обезбедат со донација на САД. Исто така, ќе заврши 
изградбата на делниците Тетово - Гостивар, Хиподром 
- Миладиновци и реконструкцијата и прошируваното 
на делницата Кичево - Ботун. Во рамки на расположи-
вите средства ќе продолжи изградбата на патот Велес -
Прилеп преку Бабуна. Покрај сопствените средства на 
инвеститорот за реализирањето на овие зафати ќе се 
користат и кредити од Светската банка. 

За реализирањето на одделни проекти од јавниот 
сектор, по потреба, Република Македонија ќе дава га-
ранции. 

Ќе се интензивираат работите и на изградбата на 
пругата Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир од 
коридорот Исток - Запад во должина од 55 км., како и 
на реконструкцијата на пругата Куманово - Бељаковце 
во должина од 30 км.. 

Во 1995 година со средствата од Буџетот за потти-
кнување на инвестициите во стопански недоволно раз-
виени подрачја и со координирано насочувано на сред-
ства од други извори, ќе се поддржува изградбата на 
локалната комунална инфраструктура и објектите од 
нестопанската инфраструктура. 

III. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ 
Во 1995 година ќе се интензивира процесот на струк-

турните реформи. Овој процес ќе се остварува коорди-
нирано меѓу банкарскиот сектор и претпријатијата, при 
што посебен акцент ќе се даде на процесот на привати-
зација. Процесот на структурни реформи ќе се оства-
рува согласно утврдената политика во Стабилизаци-
оната програма на Владата на Република Македонија, а 
во оваа Макроекономска политика се утврдени насоки 
и мерки кои ќе се остваруваат во 1995 година. 

Реструктурирање и санација на банкарскиот сектор 

Во 1995 година ќе се динамизира процесот на ре-
структурирање и санација на банкарскиот сектор4) со 
воспоставување на институционални рамки и врз реви-
зорските проценки на финансиските состојби на најго-
лемите четири банки. Процесот на реструктурирање и 
санација на банкарскиот сектор ќе се остварува преку 
линеарна санација на сите банки и поединечна санација 
на одделни банки чии ревизорски проценки укажуваат 
за таква санација. 

Санацијата на банките ќе се остварува со отстрану-
вано, првенствено на девизните штедни влогови и де-

) Во остварувањето на процесот на санација на банкарскиот си-
стем во 1994 година направени се одредени позитивни поместувања, 
меѓутоа, гледано во глобал не се оствари предвидената динам ика. Соз 
дадени се институционални и други услови за организирано и раци-
онално спроведување на овој процес. Во функција на спроведувањето 
на санацијата на банките преземени се и бројни мерки на економската 
политика кои во основа беа насочени кон сопирање на натамошното 
зголемување на веќе постојните дубиози. Со техничка и друга помош 
од меѓународни финансиски институции и организации обезбедено е 
скенирање на економско - организационата состојба на Стопанска 
банка, а е извршена ревизија и на останатите големи банки во Реиубли-
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визните сметки на граѓаните за кои гаранцијата за ис-
плата ја презема Република Македонија и нивното вон-
билансно прикажување кај банките и со отстранување 
од билансите на банките на побарувањата и обврските 
по кредитите добиени од странски кредитори. Репу-
блика Македонија ќе ги преземе од билансите на бан-
ките побарувањата и обврските настанати по кори-
стени странски кредити од Парискиот клуб на довери-
тели (странски влади и владини агенции) со состојба на 
31.12.1994 година. Со вакви радикални зафати ќе се 
направат банки со чисти биланси, што ќе овозможува 
нивна докапитализација и брза приватизација. 

Во процесот на реструктурирање и санација на бан-
карскиот сектор во 1995 година посебно место ќе се 
даде на реконструирањето и санацијата на'Стопанска 
банка АД Скопје, како финансиска институција, која 
има најголемо учество во вкупните агрегатон параме-
три во банкарскиот сектор. Владата на Република Ма-
кедонија ќе учествува во санирањето на Стопанска 
банка АД Скопје, со оглед дека финансиската состојба 
на оваа банка непосредно влијае врз спроведуваното на 
кредитната и монетарната политика во земјата. 
Најпрво една или повеќе филијали на банката кои прет-
ставуваат најмалку 10% од просечно исчистениот би-
ланс на банката ќе се издвојат во самостојна банка и ќе 
се приватизираат најмалку со 51%. Постапката за одде-
лување на дел од банката и негово трансформирање во 
самостојна банка ќе се изврши врз основа на догово-
рени критериуми со Светската банка и во согласност со 
постојните прописи. Доколку и по издвојувањето на 
10% прочистената актива на Стопанска банка остана 
поголема од 1.8 пати од втората по големина банка во 
земјата, тогаш ќе се изврши натамошно одделување на 
дел или делови од банката како самостојни банки спо-
ред утврдени критериуми. 

Заради влошените услови за санација и неможност 
самостојно да ја обавува својата функција, до крајот на 
март 1995 година ќе се покрене постапка за ликвидација 
на Банката за надворешна трговија. 

Македонската банка и Комерцијалната банка кои 
исто така беа предмет на ревизија ќе се оспособат за 
следено на економските движен,а и вклучување во нов 
инвестиционен циклус без поединечна санација. 

Приватизација на претпријатијата 
Во 1995 година ќе се интензивира процесот на прива-

тизација5) на претпријатијата преку поедноставување 
на постапките и процедурата за приватизација на прет-
пријатијата, со забрзувано на контролата за проценка, 
а ќе се интензивираат работите и за подготвување на 
конкретните програми за приватизација на средните и 
големите претпријатија. 

Во функција на забрзувано на овој процес во 1995 
година малите и средни претпријатија кои не го отпоч-
нале овој процес во предвидените рокови, а во целост 
се општествени, ќе потпаднат под контрола на Агенци-
јата за приватизација која ќе го спроведува натамош-
ниот процес на приватизација. За претпријатијата кои 
имаат акционерски капитал, а кај кои сеуште не е извр-
шена контрола на законитоста на издадените акции ќе 
се помести рокот за донесувано на одлуката за транс-
формација, но не подоцна од 28.06.1995 година како 
краен рок за отпочнувано на процесот на трансформа-
ција. 

Процесот на приватизација во 1994 година се одвиваше бавно и 
малку претпријатија го 'започнаа процесот на трансформација во пред-
видените рокови. Имено, од 10.12.1994 година одлуки за трансформа-
ција требаше да донесат сите мали и средни претпријатија, но одзивот 
кај најголем дел од нив е многу мал. Притоа, спротивно на очекува-
њата, поголем интерес за приватизација покажаа големите претприја-
тија. Забавено се остварува проценката на капиталот, контролите врз 
претпријатијата кои досега извршиле трансформација според поранеш-
ниот закон, а се доцни и со доставување пријави за трансформација, 
особено од малите и средни претпријатија. 

Со оглед на ова, во 1995 година во определените 
рокови се очекува да заврши првата фаза од трансфор-
мацијата на претпријатијата во земјата, што значи при-
ватизација на најголем број општествени претпријатија 
(мали, средни и големи). 

Преструктурирање на претпријатијата 
Во 1995 година ќе се интензивира процесот на пре-

структурирање на претпријатијата (производно, па-
зарно, финансиско, организационо, кадровско), при 
што акцентот ќе се даде на преструктурирањето на 
претпријатијата - најголеми загубари, избрани од Вла-
дата на Република Македонија. 

Преструктурирањето на 25-те претпријатија - најго-
леми загубари ќе се остварува согласно владината Спе-
цијална програма за преструктурирање и сопствените 
програми кои ќе бидат прифатени од Владата и стручно 
верифицирани од експерти на Светската банка. 

Ќе се прогласи мораториум на настанатите обврски 
на претпријатијата - загубари, освен на обврските по 
кредити за кои се издадени гаранции од Владата и на 
обврските кон Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување. 

Побарувањата на државата, јавните претпријатија и 
банките од претпријатијата - загубари ќе се конверти-
раат во влог, а тоа ќе можат да го направат и другите 
доверители. 

Ќе се спроведе задолжителна мултилатерална ком-
пензација, и ќе се деблокираат жиро сметките на прет-
пријатијата - загубари. 

Република Македонија ќе го превземе сервирањето 
на странските обврски по основ на кредити и камати 
(кон мултилатералните и билатералните кредитори) за 
претпријатијата - загубари кои доспеваат за отплата во 
1995 година, а за кои ќе се постигне договор со ММФ. 

Претпријатијата - загубари во текот на остварува-
њето на Програмата за преструктурираЈве ќе работат 
само на готовинска основа. 

За покривање на недостигот на готовината на прет-
пријатијата кои ќе ја спроведуваат Програмата за пре-
структурирање ќе се обезбедуваат обртни средства од 
Буџетот (дел од кредитот од Светската банка), од 
странските помошти и компензационите фондови, од 
продадените основни средства и делови на претпријати-
јата (преку Агенцијата) и од деловните банки само за 
самоисплатливи трговски кредити. 

За работниците од претпријатијата - загубари кои 
ќе останат без работа ќе се обезбедат средства за ис-
плата на заостанати плати, испратнина (до 12 плати) и 
за надомест по основ на невработеност. 

Средства за покривање на недостигот на готовина ќе 
се одобруваат за поединечни бизнис програми кои што 
се самоисплатливи и само доколку претпријатието ја 
спроведува Специјалната програма за преструктуи-
рање. Приоритет во добиваното на средствата ќе се 
дава на претпријатијата кои поуспешно ги намалуваат 
трошоците на работењето. 

За време на преструктурирањето претпријатијата -
загубари нема да пристапуваат кон реализирање на пла-
нираните нови инвестиции, а ќе ги запрат и инвестици-
ите во тек, освен тековните или новите само исплатливи 
Интервентни инвестиции утврдени во специјалните про-
грами за преструктурирање. 

Ќе се намалат роковите за известувано за престој-
ното отпуштање на работници од претпријатијата - за-
губари, ќе се укинат работничките совети во опште-
ствените претпријатија и во управните одбори на овие и 
на акционерските друштва. Владата ќе делегира нај-
малку еден член (повереник) со право на глас од нај-
малку 51%. 

Претпријатијата - загубари ќе изработат детални 
планови за намалувано на трошоците и за натамошен 
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развој и врз основа на нив ќе утврдат програми за при-
ватизација на претпријатието во целина или на одделни 
делови. Пфграми за приватизација ќе можат да изра-
ботуваат и претпријатијата - загубари што се изземени 
од системскиот закон, при што ќе ги утврдат деловите 
од тие претпријатија што ќе можат да се приватизи-
раат. 

Побарувањата конвертирани во влог ќе се претво-
рат во специфични акции, без право на глас, а побару-
вањата од приватните субјекти во обични акции. 

Техничката помош од странство наменета за обучу-
вање на маркентиншко, финансиско, организационо и 
производствено усовршување на менаџерскиот кадар 
првенствено ќе се насочува кон претпријатијата - загу-
бари. 

За претпријатијата или делови од нив кои што дури 
и со преземените мерки за намалување на трошоците 
во рамките на Специјалната програма за преструктури-
рање ќе ги зголемуваат тековните загуби ќе се покрене 
постапка за стечај. Постапка за стечај ќе се покрене и 
за претпријатијата кои во утврден рок со посебен про-
пис не ја отпочнале постапката за приватизација. 

Од постапката за стечај и ликвидација ќе бидат ис-
клучени јавните претпријатија: „Електростопанство на 
Македонија“ и „Македонски железници“. Нивното пре-
структурирање ќе се остварува согласно мерките за 
намалување на трошоците од Специјалната програма за 
преструктурирање, со промени во ценовните тарифи, а 
во краен случај и со експлицитни буџетски субвенции. 

Промени на пазарот на работна сила и на системот, 
на социјална сигурност 

Во 1995 година во секторот на работната сила6) ќе се 
продолжи со заокружување на законската регулатива, 
со цел таа да стане иманентна со регулативата во зем-
јите со пазарна економија. Со соодветни измени на За-
конот за работни односи ќе се намали периодот за изве-
стување на работниците пред да се отпуштат од работа 
а со Законот за вработување, ќе се уреди организаци-
јата и работењето на институцијата надлежна за врабо-
тување. 

Со новите прописи ќе се овозможи функцијата на 
берзанско поврзување при вработувањето, покрај За-
водот за вработување, да се обавува и од приватни 
служби, но само за вработуваа во специфични струки. 

Во 1995 година ќе се продолжи со воспоставениот 
систем за обезбедување на социјално заштитен надо-
мест, како неопходен минимум за материјална егзи-
стенција на загрозените домаќинства.7) За оваа цел во 
почетокот на 1995 година ќе се донесе Програма за 
заштита на социјално загрозеното население, со која ќе 
се опфатат во просек околу 60.000 домаќинства. Со-
гласно Програмата, заштита на социјално загрозените 
домаќинства ќе се остварува преку користена на соци-
јално заштитен надомест по домаќинство, во висина од 
30 до 70% од просечно остварената плата во стопан-
ството во последното тромесечие на ниво на земјата, во 
зависност од бројот на членовите на домаќинството. 
Овој надомест ќе се пресметува како разлика меѓу про-
сечните месечни приходи по домаќинствата по сите ос-

6) Во 1994 година со донесувањето на Законот за работни односи се 
создадоа можности за поголема мобилност на работната сила. Меѓутоа 
во неповолни услови, во почетна фаза на транзиција на стопанството, 
пазарот на работна сила и натаму е оптоварен со висока регистрирана 
невработеност и општа превработеност како и мала побарувачка за 
нови вработувања. 

7) Со програмата за заштита на социјално загрозеното население 
во 1994 година опфатени се 50 илјади домаќинства или 200 илјади лица, 
кои не се во состојба да обезбедат минимална егзистенција и кои се 
корисници на ова право, што претставува околу 10% од вкупното насе-
ление. За остварување на Програмата во Републичкиот буџет за 1994 
година обезбедени се 2 милијарди денари или 1,4% од општествениот 
производ во 1994 година. 

нови и остварени од сите членови во претходното тро-
месечие и утврденото социјално заштитно ниво во зем-
јата. 

Во втората половина од годината, со техничка по-
мош од Светската банка ќе се изготви ревидиран модел 
за заштита на социјално загрозеното население, со кој 
ќе се создадат услови за надминување на слабостите на 
постојниот систем. Со измените на сегашниот модел ќе 
се обезбеди навремена исплата на социјално заштит-
ниот надомест; еднаков третман на семејствата без 
оглед дали се работнички, пензионерски или други; це-
лосно интегрирање на системот во другите програми на 
социјална заштита; работна мотивираност и ефикасна 
селекција при одредувањето на категоријата на сиро-
машни лица. 

За успешно трансформирање на Програмата за со-
цијална заштита во систем на праведно и ефикасно се-
лектирање на сиромашните лица, ќе се утврди граница 
на сиромаштијата, базирана на минимум потрошувачка 
корпа и ќе се развие систем на следење и контролирање 
на категоријата на сиромашни лица односно на корис-
ниците на овој надомест. 

Врз основа на прегледот на податоци за семејниот 
буџет, ќе се утврдат повисоки и пониски национални, 
регионални и градски - селски граници на сиромаштија, 
врз база на утврдената минимална потрошувачка кош-
ница. 

Реализирањето на овој систем ќе се комплетира со 
добро организирана и финансирана и адекватно адми-
нистрирана служба која ефикасно ќе ги исплатува надо-
местоците на сиромашниот слој на населението. 

IV. ПРОЕКЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ 
АГРЕГАТИ 

Во 1995 година, врз база на досега создадените 
услови и тие што ќе се создаваат со макроекономската 
политика и со екстерното опкружувана се оценува дека 
основните макроекономски агрегати кои претставуваат 
индикативни проекции би се оствариле со следната ди-
намика: општествениот производ реално би се зголе-
мил за 0,8%, индустриското производство за 0,7%, а 
земјоделското производство за 1,5%; извозот на стоки 
номинално би се зголемил за 3,1%, а увозот на стоки за 
2,1%; цените на мало ќе остварат нов пораст од 17,8%, 
односно 1,4% средно месечно, а дефлаторот на опште-
ствениот производ би изнесувал околу 23,5%; нивото 
на платите на вкупно вработените во декември 1995 
година реално би било пониско за 4,7% во однос на 
декември 1994 година, при што реалното намалување 
на платите во стопанскиот сектор би изнесувало 2,9% 
вкупниот број на вработени би се намалил за 1,3%, при 
што бројот на вработените во претпријатијата и устано-
вите со општествен капитал би се намалил за 4,4%, а 
бројот на вработените во приватниот сектор (без земјо-
делството) би се зголемил за над 11%; ќе се зголеми 
учеството на вкупните инвестиции во општествениот 
производ на 17.1% спрема 15.6% во 1994 година, при 
што учеството на стопанските инвестиции во опште-
ствениот производ ќе достигне ниво од 10.0% спрема 
8.3% во 1994 година; учеството на вкупните приходи за 
финансирање на јавните потреби ќе изнесува 41.3% во 
општествениот производ. 

ѕ 

Макроекономската политика на Република Македо-
нија за 1995 година ќе се објави во „Службен весник ма 
Република Македонија“. 

Бр.23-608/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Влагата на 
Република Македскица, 

Бранко Црвенковска, 
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336. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УДСО „СВЕТИ КИ-

РИЛ И МЕТОДИЈ“ - НЕГОТИНО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УЦСО „Свети Кирил и Методиј“ - Неготино, се имену-
ваат: 

Атанас Николов, професор по француски јазик-Пе-
дагошки завод на Македонија ПЕ Кавадарци и 

Неда Шишкова, вработена во Министерството за 
стопанство ПЕ Неготино. 

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

Број 11-1070/1 Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

337. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 46/86, 51/88 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката 
за овластува!ве на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 13 март 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

ПРИ НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе при Народниот театар во Куманово, се 
именуваат: 

м-р Божин Стојчевски, дипл. инж. вработен во Ф-ка 
за рабни цевки „11 Октомври“ Куманово и 

Перо Величковски, вработен во Народниот музеј -
Куманово 

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

Број 11-1070/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МИЛТО ГУРА“ 

С. СТРЕЛ НИ-КИЧЕВ О 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Милто Гура“ с. Стрелци - Кичево, се именуваат: 
Касум Садику, началник во ПЕ Кичево на Мини-

стерството за труд и социјална политика и 
Неџат Балажи, доктор по медицина, вработен во 

Медицинскиот центар во Кичево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1070/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

339., 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „И ОКТОМВРИ“ 

- СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „11 Октомври“ - Скопје, се именуваат: 
Горица Ивановска, педагог во ОУ „Кочо Рацин“-

Скопје и 
Јованка Варадинска, индивидуален работоводен ор-

ган на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

: Број 11-1070/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

338. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

340. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-
БЛИКАТА В О СОВЕТОТ Н А РО ОУ „ДОБРЕ ЈО-

ВАНОСКИ“-ПРИЛЕП 
1. З а претставници на Републиката во Советот на 

Р О О У „Добре Јованоски“-Прилеп, се именуваат: 
Стојче Николоски, економист, вработен во Опш-

тинскиот суд - Прилеп и 
Кирил Кулески, индивидуален работоводен орган на 

Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ - Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1070/1 Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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



27 март 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' Бр. 16 - Стр. 335 

341. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91, Комисијата за прашања на изборите и именувањата, 
на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе 

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

СЕВ“ - СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Сандо Масев“ - Струмица, се именуваат: 

Ристо Чивчиев, началник на ДЕ во Министерството 
за земјоделство - Струмица и 

Перо Узунов, ул. „Вардарска“ број 26 - Струмица. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1085/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1088/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

343. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

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

МЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Свети Климент Охридски“ - Битола, се имену-
ваат: 

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

Бранирод Михајловски, инд. работоводен орган на 
Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ - Би-
тола. 

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

Број 11-1087/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

342. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,ДЕРВИШ ЦАРА“ 

С. ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште - Тетово, се 
именуваат: 

Иљијаз Мифтари, доктор по медицина, вработен во 
Медицинскиот центар - Тетово 

Ќемил Ќамил и, вработен во РО „Автопро грее“ -
Тетово, живее во с. Долно Палчиште. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

344. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Ќомисијата за Прашања на изборите и именувања, 
на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе 

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

КАРОВ“ НАСЕЛБА ДРАЧЕВО - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кузман Шапкаров“ нас. Драчево - Скопје, се име-
нуваат: 

Владо Темеловски, вработен во „ИЗИС" со стан на 
улица „Малешевска“ број 59-6 населба Драчево и 

Лилјана Алексовска, секретар во ОУ „Коле Недел-
ковски“ - Скопје. 

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

Број 11-1080/1 „ Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

345. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишна 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕД-
НИЦА НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОУ „МАЦА ОВ-

ЧАРОВА“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
Работната заедница на Специјалното ОУ „Маца Овча-
рова“ - Титов Велес, се именуваат: 
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Мариора Ланчевска, педагог во ОУ „Јордан Хаџи -
Константинов - Џинот“ - Титов Велес и 

Веселинка Ташевска, психолог во Центарот за соци-
јална работа Титов Велес. 

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

Број 11-1086/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

346. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

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

ТО“ - С. ЛАБУНИШТА - СТРУГА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуништа - Струга, се имену-
ваат: 

Фарук Казимоски, началник во Одделението за 
општи работи - Струга и 

Киро Бизимоски, индивидуален работоводен орган 
на ОУ „Гоце Делчев“ с. Јабланица. 

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

Број 11-1079/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

347. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 48/86, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 
март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ „САНДЕВО“ С. САН-

ДЕВО - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе на Партизанскиот дом „Сандево“ с. 
Сандево - Скопје, се именуваат: 

Божо Рајчевски, директор на Рудникот „Бањани“ -
Скопје и 

Тофе Дракулевски, кореограф во Детскиот култу-
рен центар „Карпош“ - Скопје. 

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

Број 11-1077/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

348. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен ресник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА МИЛАДИ-
НОВЦИ“ С. МИЛАДИНОВЦИ - ГАЗИ БАБА -

СКОПЈЕ 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци - Гази 
Баба - Скопје, се именува 

Нешо Станојковски, вработен во фабриката за ав-
тобуси „11 Октомври“ - Скопје. 

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

\ Претседател 
Број 11-1089/1 на Комисијата за прашања 

13 март 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

349. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ 

ЦЕНТАР „МОША ПИЈАДЕ“ - ТЕТОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Училишниот центар „Моша Пијаде“ - Тетово, се име-
нуваат: 

Јован Србиновски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Фарук Омери, началник на Подрачната единица на 
Министерството за стопанство во Тетово. 

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

Број 11-1091/1 на Комисијата за прашања 
13 март 1995 година на изборите и именувањата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 
350. 

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89,12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „КОЧО РА-

ЦИН“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

УСО „Кочо Рацин“ - Свети Николе, се именуваат: 
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Ѓорѓи Стојанов, раководител на бирото за вработу-
вање - Свети Николе и 

Делчо Петрушев, доктор по медицина, специјалист 
во Здравствениот дом - Свети Николе. 

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

Број 11-1090/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисија за прашања на 

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

351. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79,51/88 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 13 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА 

ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ - КРУШЕВО 

1. За претставник на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на Историскиот музеј - Крушево, се 
именува 

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

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

Број 11-1065/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

352. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита 

(„Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одржана на 13 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА „ИЛИЈА 

ИГЕСКИ-ЦВЕТАН" - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на Центарот за социјална работа „Илија 
Игескн-Цветан" - Македонски Брод, се именуваат: 

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

Пеце Стојковски, претседател на Собранието на 
општина Македонски Брод. 

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

Број 11-1066/1 
13 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијта за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

353. 
Врз основа на член 30 од Законот за физичката култура 

(„Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 11/91) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 13 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА „МЛАДОСТ“ - ГОСТИВАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за физичка култура „Младост“ - Гостивар, се име-
нуваат: 

Мирко Лазаревски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Ферид Мусовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-1068/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања на 

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

354. 
Врз основа на член 92 од Законот за шумите („Службен 

весник на СРМ“ број 20/74,15/86,51/88,20/90,37/91 и Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/92) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 13 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ПОС ЗА СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО ШУМИ „ОСОГОВО" - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ПОС за стопанисување со шуми „Осогово" - Кочани, 
се именуваат: 

Илија Каров, пратеник во Собранието на Република 
Македонија, 

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Трајче Трендов, дипломиран правник, вработен во 
ВРО „Брегалница“ - Кочани. 

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

Број 11-1069/1 н а Комисијата за прашања на 
13 март 1995 година изборите и именувањата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

355. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 

донесе О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ - С. МУРТИНО - СТРУМИЦА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Маршал Тито“ с. Муртино, се именуваат: 
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Миле Тасев, ПЕ Министерство за стопанство -
Струмица и 

Стојан Данев, стоматолог во Медицинскиот центар 
- Струмица. 

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

Број 11-1074/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

356. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

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

- МИСИРКОВ“ - РАДОВИШ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Крсте Петков - Мисирков“ - Радовиш, се имену-
ваат: 

Ристе Кукутанов, директор на ПОС „Лозаровинар-
ство" - Радовиш и 

Гоце Трајков, дипл. електроинженер, вработен во 
„Електро“ - Радовиш. 

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

Број 11-1073/1 Претседател 
13 март 1995 година ш Комисијата за прашања 

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

357. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на РепубликаМаке-
донија" број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. 

ГОРНИ ПОДЛОГ - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Самостојното основно училиште „Гоце Делчев“ с. 
Горни Подлог - Кочани, се именуваат: 

Љубен Ефтимов, одборник во Собранието на опш-
тина Кочани и 

Никола Митев, одборник во Собранието на опш-
тина Кочани. 

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

Број 11-1072/1 „ Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

358. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-
БЛИКАТА В О СОВЕТОТ Н А ОУ „ИБЕ ПАЛИКУ-

Ќ А “ С. БОЈАНЕ - КАРПОШ - СКОПЈЕ 
1. З а претставници на Републиката во Советот на, 

О У „Ибе Паликуќа“ с. Бојане - Карпош - Скопје, се 
именуваат: 

Гани Исмаили, наставник во О У „Сами Фрашери" с. 
Глумово и 

Фуад Мехмети, наставник во Ц О У „Бајрам Шабани“ 
- с. Кондово. 

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

Број 11-1082/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

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

359. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А Р Е П У -
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ Н А Ц О У „ГОЦЕ ДЕЛ-

ЧЕВ“ С. ВЕЉУСА - СТРУМИЦА 
1. З а претставници на Републиката во Советот на 

Ц О У „Гоце Делчев“ с. Вељуса - Струмица, се имену-
ваат: 

Иван Стојменов, одборник во С О Струмица и 
Ристо Адамов, вработен во З З „Прогрес“ - Стру-

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

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

Број 11- 1084/1 Претседател 
на Комисијата за прашања 

13 март 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

360. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишни) и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-
БЛИКАТА В О СОВЕТОТ Н А ЦОУ „БАЈРАМ ША-

Б А Н И “ С. КОНДОВО - КАРПОШ - СКОПЈЕ 
1. З а претставници на Републиката во Советот на 

Ц О У „Бајрам Шабани“ с. Кондово - Карпош - Скопје, 
се именуваат: 
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Фари Рецепи, вработен во „Југотрговија", живее во 
с. Горно Свиларе и 

Хисни Исмаили, директор на ПП „Осој“ - с. Кон“-
дово. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

Брсјј 11-1081/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

361. | 
Врз основа на член 245 од Законот за предучшцпнно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија број Ј40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-
БЛИКАТА ВО ОРГАНОТ Н А УПРАВУВАЊЕТО 
НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „АСНОМ“ - КОЧАНИ 

1. З а претставници на Републиката во органот на 
управувањето на Пионерскиот дом „АСНОМ“ - Ко-
чани, се именуваат: 

Киро Герасимов, новинар во МРТ Дописништво -
Кочани и 

Цветанка Димова, наставник во Ц О У „Никола Ка-
рев“ - Кочани. 

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

Број 11-1083/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на избор и именувањата, 
' Наќе Стојановски, с.р. 

362. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ Н А РАБОТНАТА ЗАЕД-
НИЦА Н А ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАСО КА-

РАЈАНОВ“ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. З а претставници на Републиката во Собирот на 
работната заедница на Основното училиште „Васо Ка-
рајанов" ј - Гевгелија, се именуваат: 

Атанас Карков, професор во У Ц „Јосиф Јосифов-
ски“ - Гевгелија и 

Ружа Стојанова, вработена во Ц О У „Владо Кантар-
џиев" - Гевгелија. 

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

363. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во О З Т („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ Н А КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН Н А РО ТЕАТАР Н А НА-

РОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Р О Театар на 
народностите - Скопје, се избираат: 

Благоја Стефановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Мевл,ан Тахири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-1100/1 Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именуван,ата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

364. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во О З Т („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именуван,ата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашана на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН Н А РО З А ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА „МЛАДОСТ“ - ГОСТИВАР 

1. З а членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Р О за фи-
зичка култура „Младост“ - Гостивар, се избираат: 

Аврам Исајлоски, секретар на Секретаријатот за 
финансии Гостивар на Министерството за финансии и 

Богдан Илиевски, вработен во Р И О М „Силика" -
Гостивар. 

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

Број 11-1102/1 Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

Број 11-1071/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

365. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашан,а на изборите 
и именуван,ата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСО „АЦО РУСКОВ-

СКИ“ - БЕРОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦСО „Ацо 
Русковски“ - Берово, се избираат: 

Драги Тепаловски, секретар на Собранието на опш-
тина Берово и 

Михаил Пендевски, дипломиран правник, референт 
по одбрана при Собранието на општина Берово. 

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

Број 11-1095/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

Петар Минов, одборник во Собранието на општина 
Кочани и 

Серафим Јанев, дипл. правник, вработен во „Маке-
донија“ А.Д. за осигурување Кочани. 

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

Број 11-1096/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именуваната, 
Наќе Стојановски, с.р. 

366. 
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 
година, донесе 

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

КРУШЕВО 

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

Јанко Јанакиевски, индивидуален работоводен ор-
ган во Гимназијата „Наум Наумовски - Борче“ - Кру-
шево. 

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

Број 11-1103/1 на Комисијата за прашања на 
13 март 1995 година изборите и именуван,ата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

368. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ВАНЧО КИТА-

НОВ“ - ПЕХЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ванчо 
Китанов“ - Пехчево, се именуваат: 

Миле Цековски, секретар на ОШП „Рамна Река“ -
Пехчево и 

Јанка Михајловска, дипломиран правник вработена 
во Месната канцеларија - Пехчево. 

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

Број 11-1092/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

367. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашан,а на изборите 
и именуван,ата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашан^ на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ“ - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил 
и Методиј“ - Кочани, се именуваат 

369. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ 

„МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Ученичкиот 
дом „Мирка Гинова“ - Битола, се избираат: 

Слободан Најдовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

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

БрЈој 11-1094/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања на 

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

370. 
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката |за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македрни-
ја" број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 март 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СО-
ЦИЈАЛНА РАБОТА „ИЛИЈА ИГЕСКИ - ЦВЕТАН“ 

- МАКЕДОНСКИ БРОД 
1. За член на Конкурсната комисија за именување 

индивидуален работоводен орган на Центарот за соци-
јална работа „Илија Игески - Цветан“ - Македонски 
Брод, се избира 

Филип Стојкоски, директор на „Преработка на 
дрво“ - Македонски Брод. 

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

Број 11-1093/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именуван,ата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

372. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот запредуЧи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ 

ДОМ „АСНОМ“ - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Пионерскиот 
дом „АСНОМ“ - Кочани, се именуваат: 

Борис Зашев, индивидуален работоводен орган на 
ЦОУ „Страшо Пинџур" с. Соколарци и 

Голубинка Георгиева, раководител на ПЕ Педа-
гошки завод „Македонија“ - Кочани. 

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

Број 11-1097/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

371. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и (Основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДЕДО ИЉО МА-

ЛЕШЕВСКИ“ - БЕРОВО 
1. Се разрешува од функцијата член на Конкурсната 

комисија за именување индивидуален работоводен ор-
ган на ЦОУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово. 

Весна Фурнаџиска, поради вработување во истото 
училиште. 

2. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Дедо Илл 
Малешевски“ - Берово, се именува 

Ангел Пехчевски, началник на Организационата 
единица Берово на Министерството за правда. 

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

Број 11-1101/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисија за прашања на 

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

373. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЃОРЧЕ ПЕ-

ТРОВ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Ѓорче 
Петров“ - Скопје, се именуваат: 

Маринчо Митревски, дипл. правник во Собранието 
на општина Карпош - Скопје и 

Владо Давитковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-1098/1 
13 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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374. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

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

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СОУ „ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ“ - С. ГОРНИ ПОДЛОГ - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на СОУ „Гоце 
Делчев“ - с. Горни Подлог - Кочани, се именуваат: 

Атанас Кабов, дипл. правник вработен во А.Д. 
„Треска“ А.Д. „Борис Кидрич" - Кочани и 

Чедо Иванов, секретар на УЦСО „Љупчо Сантов“ -
Кочани. 

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

Број 11-1106/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

375. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

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

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ ПЕЈ-
ЧИНОВИЌ"- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Кирил 
Пејчиновиќ" - Скопје, се именуваат: 

Јордан Ангеловски, индивидуален работоводен ор-
ган на Работничкиот универзитет - Скопје и 

Ѓорѓи Ничев, индивидуален работоводен орган на 
ОУ „Рајко Жинзифов" населба Драчево - Скопје. 

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

Број 11-1099/1 Претседател 
13 март 1995 година на Комисијата за прашања на 

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

376. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПАРТЕНИЈА ЗО-

ГРАФСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Парте-
нија Зографски“ - Скопје, се именуваат: 

Ленче Брзовска, индивидуален работоводен орган 
на ОУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје и 

Ангелчо Ефтимовски, директор на „Национал -
продукт“ - Скопје. 

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

Број 11-1104/1 „ Претседател 
13 март 1995 година н а Комисијата за прашања на 

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

377. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 13 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „26 ЈУЛИ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „26 Јули“ 
- Скопје, се именуваат: 

Стојко Антовски, управител на затворот во Скопје и 
Фаик Абди, пратеник во Собранието на Република 

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

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

Број 11-1105/1 
13 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

378. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и членовите 69 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 март 
1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 5-а од Законот за данок на 
промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 34/92 и 80/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр. 11/95 од 18 јануари 1995 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на членот 5-а од за-
конот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што се 



27 март 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 16 - Стр. 343 

постави пр 
од Уставот 

ашањето за неговата согласност со член 50 
на Република Македонија. Огласен дел 

4.. На седницата Судот утврди дека согласно став 1 
на член 5-а од Законот, увозот на производи заради 
натамошна продажба чија денарска противвредност е 
до 50.000 ДЕМ се смета како промет на производи на 
кои де плаќа данок на промет во моментот на настану-
вањето на обврската за плаќање на царината и другите 
увозни давачки. 

Со ставот 2 на овој член од Законот е предвидено 
дека на увезените производи заради натамошна про-
дажба чија денарска противвредност е над 50.000 ДЕМ 
данокот на промет го плаќа увозникот на вредноста на 
продадените и наплатените производи. 

Ставот 3 предвидува вредноста на производите од 
ставовите 1 и 2 да се утврдува според пријавите за склу-
чена работа на увоз, прифатени од Народната банка на 
Република Македонија. 

Во ставот 4 на овој член од Законот, е предвидено 
дека одредбите од ставовите 1 и 2 не се однесуваат на 
увозот на моторни возила и други пловни објекти што 
подлежат на обврска за годишна регистрација. 

5. Според став 1 на член 55 од Уставот на Република 
Македонија се гарантира слободата на пазарот и прет-
приемништвото. 

Согласно став 2 на овој член од Уставот, Републи-
ката обезбедува еднаква правна положба на сите суб-
јекти на пазарот и презема мерки против монополската 
положба и монополското однесување на пазарот. 

Слободата на пазарот и претприемништвото, според 
став 3 на овој член од Уставот, можат да се ограничат 
со закон единствено заради одбрана на Републиката, 
зачувување на природната и животната средина или 
здравјето на луѓето. 

Од наведените одредби произлегува дека Уставот ги 
гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, 
дека ја обезбедува еднаквата положба на сите субјекти 
на пазарот; односно не дозволува монополско однесу-
вање на пазарот, а дава можност овие права да бидат 
ограничени со закон, при што ги набројува случаите 
кога законит може да ги предвиди овие ограничувана. 

Со оглед на тоа што со членот 5-а од Законот, прет-
пријатијата што вршат промет на мало и што имаат 
увоз на стоки до 50.000 ДЕМ се задолжуваат да го 
плаќаат данокот на промет веднаш односно во момен-
тот на настанувањето на царинската обврска, додека 
претпријатијата кои имаат увоз на стоки над 50.000 
ДЕМ дека можат данокот на промет да го плаќаат по 
продажба на тие производи и нивната наплата, Судот 
утврди дека со оваа законска одредба се нарушува наче,-
лото на еднаквата правна положба на субјектите на 
пазарот, односно дека поголемите претпријатија се до-
ведуваат в̂ ) монополска положба во однос на помали 
претпријатија. 

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

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

У.бр. 11/95 
1 март 1995 година 

Скопје на 
Претседател 

Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Фадил 
Љачи од Скопје кој живее на ул. „Емил Дураку“ бр. 1 
влез 4/28 против тужената Шпреса Ахмети-Љачи со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Шпреса Ахмети-Љачи во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
судот или да го извести судот за тоа дека определила 
полномошник кој во нејзино име и за нејзина сметка ќе 
ги презема дејствијата во постапката. 

Доколку во овој рок тужената не се јави во судот или 
не определи полномошник ќе и биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги штити нејзините интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 
3583/94. ^ ^ ^ (116) 

Со решение на овој суд согласно член 84 и 85 од 
ЗПП на тужениот Драгослав Готиќ со непозната 
адреса на живеење му е поставен привремен застапник 
адвокат Шпенд Деваја од Скопје во постапка за испол-
нување на договор и признавање на право на сопстве-
ност, која што се води пред овој суд по тужбата на 
тужителот Небојша Антиќ против Драгослав Готиќ, 

Со ИСТОТО решение е одредено дека привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека или неговиот полномошник -не се јави пред су-
дот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 
2785/94. (117) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Општинскиот суд во Прилеп по предлог на 

предлагачот Исмаил Шкриељ од с. Лажани се води по-
стапка за докажување на смрт на лицето Заим Шкриељ 
од с. Лажани. 

Општинскиот суд го повикува лицето Заим Шкриељ 
од с. Лажани кој наводно загинал во сообраќајна не-
среќа кај Буч итри на ден 6. I. 1991 година истиот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ да се јави во овој суд. Истовремено судот 
го повикува секој кој знае за неговиот живот да се јави 
во овој суд. По истекот на рокот од 30 дена судот ќе 
утврди дека наведеното лице умрело. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 3/95. (112) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор 

за развод на брак по тужбата на тужителот Лидија 
Мариновиќ од Струмица против тужениот Андреа Ма-
риновиќ со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Андреа Мариновиќ со непоз-
ната адреса да се јави пред овој во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувавте на овој оглас, или во 
тој рок на судот да му достави точна адреса. 

Доколку истиот не се јави во тој рок ќе му биде 
поставен привремениот застапник Маневски Ѓорѓи од 
Струмица - стручен соработник при овој суд. Тој ќе го 
застапува се додека тој или пак негов полномошник не 
се јават пред овој суд. 

Од Општинскиот суд Струмица, П. бр. 1008/94. (113) 

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Јакова М. 



Стр. 344 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 март 1995 

Милица од с. Мокрино противв тужениот Јаков Р. 
Владо со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Јаков Р. Владо да се јави пред 
овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на овој оглас. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен застапник лицето Маневски Ѓорѓи од Стру-
мица стручен соработник при овој суд кој ќе ги заста-
пува интересите на тужениот се додека тој или пак 
негов полномошник не се јават пред овој суд. 

Од Општинскиот суд во Струмица П. бр. 578/94. 
(114) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип е поведена по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Оливера Гичева-Прлаиновиќ од Штип против туже-
ниот Никола Прлаиновиќ од Белград СР Југославија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Никола Прлаиновиќ во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд или определи свој полномошник. Во спротивно ќе 
му биде поставен привремен застапник по службена 
должност кој ќе ги застапува неговите интереси до 
завршуваното на постапката. 

Од Општи нскиот суд во Штип, П. бр. 143/95. (115) 

Пред Општинскиот суд во Штип во тек е постапка за 
физичка делба на куќа по предлогот на предлагачката 
Нада Илиева од Кратово против учесникот Илиевски 
Крсто со непозната адреса на живеење и престојуваа. 

Се повикува учесникот Илиевски Крсто од Пробиш-
тип во рок од 30 дена од објавуваното на огласот да се 
јави во судот или да го извести судот сам или прек^ 
неговиот полномошник за својата адреса на живеење 
или адреса на својот полномошник. Во спротивно судот 
ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во текот и по окончувањето 
на постапката се до неговото појавување во судот. 

Од Општинскиот суд во Штип, ВПП. бр. 99/94. (111) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13693/94, на регистарска влошка бр. 1-55272-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ГРГО-ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска 
Револуција“ 38-2/2, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Дра-
ганчо Трговски од Куманово. 

Дејности: 011311, 011313, 011314, 011315, 011941, 011949, 012321, 
012322 , 012323, 012513 , 012699 , 013021, 013022 , 013030, 013041, 013042, 
013112, 013121, 013115 , 013119 , 013122 , 013200, 050209, 050302, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 071023, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129 , 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 08119, 081021, 081022, 
080123 , 081029, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 110109, 110301, 
110302, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110909, 070310, 
070320, работи во надворешно трговскиот промет, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија, застапување и продажба на стран-
ска стока од консигнациони складишта и вршење сервисни услуги за 
одржување на увезената опрема и трајните добра за лична потрошу-
вачка, работи на посредуваа, работи на застапуваа, работи на ме-
ѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, туристички ра-
боти со странство-услуги на ускладиштуваи,е на стока привремен увоз 
односно извозна стока и опрема заради производство и пружање на 
услуги, работи на долгорочна кооперација. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во домашниот 
и надворешно трговскиот промет е Драганчо Трговски, директор без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13693/94. 
^ ^ ^ ^ ^ (15843) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14173/94, на регистарска влошка бр 1-55249-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ЕУРОПЕН-КОМПАНИ-ЛТД" ц.о. експорт-импорт ул 
,.Џон Кенеди“ бр. 61, Скопје. 

Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 012521, 012623, 012701, 
012703, 012810, 013030, 013043, 013042, 050302, 060501, 060502, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070150, 070211, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080122, 080129, 080190, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети ллица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Оне р Муза-
фер, в.д. директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14173/94. 
- - - - - - . (15844) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14329/94, на регистарска влошка бр. 1-38255-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за 
трговија и услуги „МИ-МИ“ ц.о. увоз-извоз с. Теарце, Тетово. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен транспорт на стока 
и патници во друмскиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14329/94. 
- - (15845) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
13730/94, на регистарска влошка бр. 1-55012-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатието „ФЕН-
ТОН" д.о.о. увоз-извоз ул. „Партизански Одреди“ бр. 37/12, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање, од 02.11 1994 год., 
а основач е Бранка Марковска од Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 
070125 , 070126 , 070127, 070128 , 070129 , 070131, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128 , 070129 , 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона продажба, 
застапување на странски фирми, услуги во меѓународна шпедиција, 
услуги на ускладиштување, малограничен промет со Грција, Бугарија 
и Албанија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Бранка Мар-
ковска, директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13730/94. 
- - - - (15846) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14049/94, на регистарска влошка бр. 1-55210-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ЏЕМО-ЏЕТ-КОМЕРЦ" Д.О.О, увоз-извоз ул. „Бајрам 
Шабани“ бр. 129, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање, од 09.11. 1994 го-
дина. 

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012321, 012324, 012421, 012521, 
012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 013021, 013022, 
013030, 013042, 013043, 013050, 013072, 013121, 060101, 60501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 07027, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 

. 080114,, 080119, 080121, 080129, 080190, 08020, 080201, 080202, ПОЗО, 
110301, 110302, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320, менувачници 
откуп на земјоделски производи и шумски плодови, посредување и 
застапување во прометот со стоките и услугите, пограничен промет 
со Грција, Бугарија, продажба на стоки во слободни царински продав-
ници, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на 
страно лице, реекспорт, меѓународен транспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Џеми Кучевиќ, директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14049/94. 
(15847) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
13874/94, на регистарска влошка бр. 1-55088-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на-
дворешно трговски промет на Производното трговско и услужно прет-
пријатие „ДРАГ-ЦВЕТ“ д о о . експорт-импорт ул. „133" 2/13, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.11 1994 год., 
а основач е Драган Вучиниќ, Тетово. 

Дејности: 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126 , 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 090123 , 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 090160, 
070310, 07032. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 
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Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Драган Вучиниќ, директор без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13874/94. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13886/94, на регистарска влошка бр. 1-55096-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, ус-
лужни работи и трговија на големо и мало „ФРОЛА" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Пехчевска“ бр. бр. 7/2, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 
01.11. 1994 год. 

Дејности: 011320, 011390, 090123, 020140, 011832, 012210, 012615, 
013021, 013022 , 013041, 013072 , 013099, 013121, 013200, 020110, 020121, 
020140, 060501, 060502, 060503 , 060601, 060602, 060103,,080190, 110304, 
110404, 110903, 110905, 110303, 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070310, 070320, малограничен промет со Грци-
ја, Абланија и Бугарија, застапување во прометот со стоки и услуги, 
шпедитерски услуги, превоз на патници и стока. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Флорика Сте-
фановска, директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13886/94. 
(15850) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14114/94, на регистарска влошка бр. 1-15277-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието 
за производство и промет „УНИВАЛ ВЕЛЕС“ д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Браќа Капчеви“ бр. 11, Титов Велес. 

Се брише досегашниот застапник Јанев Панче, директор без огра-
ничување, а се запишува нов застапник Лидија Тодорова, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14114/94. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решението Ст.78/95 се отвора стечајна постапка над должникот 

ПП „В В РАДЕКС" Струга но не се спроведува стечајната постапка се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (539) 

Со решението Ст. 159/95 се отвора стечајна постапка над должни-
кот ТРЕЈД МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ Битола но не се спроведува, 
стечајната постпака за заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (540) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1045/94 од 
30.Х11.1994 година над ПП „Каранфил“ Струга отвори стечајна пост-
пака но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (541) 

побарувања се закажува на 3.IV. 1995 година во 9,15 ч. соба број 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (554) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението С.Ст.бр. 610/94 
од 14.Ш. 1995 година отвори стечајна постапка над Претпријатието 
Рудници и фабрика „Партизан“ Прилеп, за стечаен судија го определи 
судијата Коста Споа а за стечаен управител Конески Благоја дипломи-
ран економист од Прилеп, со огласот објавен на огласната табла на 
судот на 14.ГО. 1995 година ги повика доверителите да ги пријават сво-
ите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со 
докази. Во спротивно, ќе бидат отфрлени и вирманска уплата за такса 
од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен 
весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 24.IV. 1995 година во 10 часот во 
овој суд и должниците неодложно да ги измират своите побарувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1154/94 од 20.11.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија „МАРТЕКС" од 
Скопје, ул. „Мишко Михајловски“ 9. 

За стечаен судија е одреден Никола Манговски судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стафановски од Скопје ул. 

„Пелистерска“ бр. 1/11-7 телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на поријавените 
побарувања се закажува на 19.1У. 1995 година во 8,00 ч. соба број 154 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (560) 

Со решението Ст.бр.81/95 од 23.11.1995 година е отворена стечајна 
постапка над АД ЗИК„Кочанско Поле“ Кочани. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен судија е поставен Славе Бојков, дин. економист од 
Кочани. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ со пријава и докази во два примероци и 
платена такса за пријавата. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 23^.1995 
година во 9,30 ч. во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 23.11.1993 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (562) 

Со решението Ст.бр.423/94, 672/94 се отвора стечајната постапка 
над должникот ПП ЈЕЛАК СТАКЛО с. Слатино, Охрид, но не се 
спроведува стечајната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (546) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1434/93 од 28.11.1994 година еа отворена стечајна постпака над 
должникот Претпријатие „Алберт-Комерц" од Скопје, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 12/9. 

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје,\ул. 
„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласто во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 21.IV. 1995 година во 9,00 ч. соба бр. 154 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (553) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Ст. бр. 506/94 од 23^.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППТ „Мобиел" од Куманово, ул.„Тоде Мандол" бр. 31. 

За стечаен судија е одреден Ордановски Бранко, судија при овој 
суд. 

За стечаен управител е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. 
„11 Ноември“ бр. 48, телефон 22-222. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр.928/94 од 
27.XII. 1994 година над ПП „ЛИПАС КОМЕРЦ“ Битола отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (547) 

Со решение Ст. бр. 132/95 се отвора стечајна постапка над должни-
кот ПП „Камен мост“ Битола но не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (528) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 1032/94 
е отворена стечајна постапка против должникот СИМЕП ЕМАН Л 
ДОО Струга. 

За стечаен судија се определува Коста Споа - судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Илија Баловски, економист, 

ул. „Ѓуро Салај“ бр. 14 - Струга. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот 
стопански суд Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. 9 (529) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 1095/94 
е отворена стечајна постапка против должникот 3 3 „РАМНО ПОЛЕ“ 
село Долнени. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Орде Попоски, с. Кривогаш-

тани. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 
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Се закаж-ува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (530) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 912/94 е 
отворена стечајна постапка против должникот ЗТПЛ „АГРОКООП" 
Битола. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по 

економија, ул. „Илинденска“ бр. 99 - Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18. IV. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 ири Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (531) 

Со решението Ст. бр. 24/95 се отвора стечајна постапка над долж-
никот 1111 „ЖИРАД П РОМ“ Струга но не се спроведува и се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (532) 

Со решението Ст. бр. 1113/94 се отвора стечајна постапка над 
должникот ПП 17М ПАДА КОМЕРЦ Битола, но не се спроведува и се 
заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (533) 

Со решението Ст. бр. 911/94 се отвора стечајна постапка над долж-
никот III! „ПРОГРЕС IIРОМ“ Охрид, но не се спроведува и се заклу-
чува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (534) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 780/94 е 
отворена стечајна постапка против должникот П,П „БИТЕР“ - Битола. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по 

економија, ул. „Илинденска'4 бр. 99, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18.1 V. 1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (537) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 864/94 и 
Ст. 335/95 е отворена стечајна постапка против должникот ПП „МЕ-
ТАЛ“ - Битола. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Костадин Христов, м-р по 

економија, ул. „Илинденска“ бр. 99, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18.^.1995 година во 12,00 часот соба бр. 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (538) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решение Л .бр. 128/94 се отвора ликвидациона постапка против 

должникот ПП„ ВЛАШКИ ПАТ“ с. Обедник, Демир Хисар но не се 
спроведува постапката се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (535) 

Со решението Л.бр. 122/94 се отвора стечајна постапка над должни-
кот СЗ ПОКРИВ Струга но не се спроведува, стечајната постапка се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (536) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл.бр. 17/95 од 
17.11.1995 година над ППУТ„Јанг-це" Охрид отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (542) 

Со решението Л.бр.21/95 се отвора ликвидациона постапка Против 
должникот ПП „БРИГБЕТ" Битола но не се спроведува постапката се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (543) 

Со решението Л.бр.24/95 се отвора ликвидациона постапка против 
должникот 3 3 „ФАДИЛ ВИНЦА“ с. Велешта, Струга но не се спрове-
дува постапката се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 58/95 од 14.111.1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо 
и мало и услуги „МИЛ П РОМ“ од Скопје со седиште на ул. „Ѓорче 
Петров“ бр. 71 ламела Б локал 12. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116 тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 према ликвида-
циониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на З.У.1995 година во 8,15 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (548) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 59/95 од 14.III.1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и услуги, внатрешен и надво-
решен промет „МАРБОКО" ДО експорт-импорт Скопје со седиште на 
ул. „Атинска“ бр. 7А. 

За Ликвидационен ,управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 према ликвида-
циониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 3^.1995 година во 8,30 
час во соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 52/95 од 1.Ш.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација над Градежната услужна и прометна задруга „ХИДРО-
ВОД“ ц.о. увоз-извоз со седиште на ул. „Серава“ бр. 78. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот Должник на ден 3 .^.1995 година во 
8,00 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 71/95 од 15.1П. 1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „БЕВ ЕХ“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 136. 

За Ликвидационен управник е одреден Драган Велнчкоски ул. „Кр-
сте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 20.111.1995 година во 8 ч. соба бр. 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 51/95 од 14.111.1995 година е отворена постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен 
промет и услуги „МС" ЦО Скопје со седиште на ул. „Браќа Миладинов-
ци“ бр. 40. 

За Ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 према ликвида-
ционит должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.IV.1995 година во 
8,00 часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (552) 

Со решението Л.бр.9/95 се отвора ликвидациона постапка против 
д о л ж н и к о в и „СИП ПРОМ" Прилеп но не се спроведува, постапката 
се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (545) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 60/95 од 13.III. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над претпријатието за трговија и превоз „Бруса - Комерц“ Д.О.О. 
Скопје. 
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За Ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на З.У.1995 година во 8,30 
часот во овој суд соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (561) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Месна заедница „Ма-
џари I" Скопје“ (1085) 

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво 
во мешовита сопственост 1, во средина „Македонија 
филм“ АД со ПО Скопје." (1227) 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ајредин 
Бајрами, Скопје (1163) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Анета 
Стојниќ, Скопје. (1164) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Насер 
Али, Скопје. (1165) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Зоран 
Видовски, Скопје. (1166) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Таса Ива-
новска, Скопје. (1167) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мариела 
Неделкова, Скопје. (1168) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од Економско училиште „Моша Пијаде“ Скопје на 
име Мариела Неделкова Скопје. (1169) 
Свидетелства за завршено V и VIII одделение издадено 
од ОУ „Бошко Буха“ с. Глумово, Скопје. (1170) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сашко 
Мидевски, Скопје. (1171) 

Свидетелство за завршено I година издадено од МУЦ 
„Никола Тесла“ Скопје на име Горан Белковски, 
Скопје. (1172) 

Работна книшка издадена во Прилеп на име Верка 
Арсовска, Скопје. (1173) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Бенита 
Алит, Скопје. (1174) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Музафер 
Џафери, Скопје. (1175) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сали Ра-
мани, Скопје. (1176) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Селим 
Селимов, Скопје. (1177) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Маријана 
Николовска, Скопје. (1178) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Трајчова 
В историја, Скопје. (1178-а) 

Пасош бр. 148134 од УВР Тетово на име Али Идрис с. 
Лешница - Тетово (1178-6) 

Пасош бр. 406279 на име Рецепи Мустафа ул. „Борис 
Кидрич" бр. 29, Гостивар. (1192-а) 

Пасош бр. 0181426 на име Радевски Наум с. Општи-
чари Битола. (1192-6) 

Пасош бр. 089273 издаден од УВР Тетово на име 
Ајредини 'Шакир, ул. Браќа Миладинови бр. 139, Те-
тово. (1086-а) 

Пасош бр. 072571 на име Смилков Димо Неготино 
(1086-а) 

Работна книшка на име Станојка Гријаковиќ ул. „Ан-
карска" бр. 5 Скопје. (1184) 

Пасош бр. 0310588 на име Ахмеди Бесник с. Миле-
тино, Тетово. (1086) 

Пасош бр. 0363537 издаден од ОВР Кичево на име 
Мемедовски Авмед ул. Скопска бр. 37, Кичево. (1087) 

Тековна сметка бр. 3747/95 и чекови бр. 00475874, 
00599531, 00869952 00958518, 01059629, 01059633 на име 
Натка Каранфилова, ул. „Пролетерски бригади“ - 8, 
Кочани. (1088) 

Пасош на име Исеини Исмет, с. Требиште, Гостивар. 
(1089) 

Пасош бр. 191653 на име Дурмиши Беќир с. Него-
тино, Гостивар. (1090) 

Пасош бр. 306011 издаден од УВР Гостивар на име 
Рахмани Синан ул. „Никола Парапунов" бр. 214, Гости-
вар. (1091) 

Пасош бр. 068643 издаден од УВР Тетово на име 
Мемеди Меметриза с. М. Речица, Тетово. (1092) 

Пасош бр. 0289776 издаден од УВР Прилеп на име 
Рујаноски Горанчо ул. „Мице Козар“ бр. 62, Прилеп. 

(1093) 
Пасош бр. 113135 на име Звонко Овчарски ул. „За-

дарска" 48, Берово. (1094) 
Пасош бр. 512241 на име Горанчо Стоилков, ул. 

„Боро Ловџија“ бр. 13, Кочани. (1095) 
Пасош бр. 4120% издаден од УВР Штип на име Џе-

лил Амет с. Пухче Штип. (1096) 
Пасош бр. 0151794/94 на име Најдовски Славчо ул. 

„Ѓорѓи Димитров“ бр. 106, Т. Велес. (1096-а) 
Пасош бр. 0119934 издаден од ОВР Радовиш на име 

Стојан Кацарски, Радовиш. (1097) 
Чек бр. 514695 од тековна сметка бр. 1318/47 на име 

Ефтимов Ј. Владимир, ул. „Ана Пецкова бр. 117/а, 
Радовиш (1098) 

Пасош бр. 0338028 издаден од ОВР Ресен на име 
Сафет Мустафаи с. Грнчари, Ресен. (1099) 

Пасош бр. 459876 на име Мемеди Туди с. Дебреше, 
Гостивар. (ИОО) 

Пасош бр. 302660 на име Алили Безаир с. Србиново, 
Гостивар. (1101) 

Пасош бр. 74196 на име Каба Муркан с. Велешта, 
Струга. (Ц02) 

Војна буквица 0010349 на име Костов Игор ул. „Ен-
гелсова бр. 13/12, Штип (1103) 

Пасош на име Манчев Драги, Струмица. (1104) 
Пасош бр. 0202332 на име Павле Георгиевски ул. „4-

ти Јули“ бр. 18, Делчево. (1105) 
Пасош бр. 140365 од 11.1.1995 година на име Ѓорѓие-

ски Богоја с. Драслајца, Струга. (1106) 
Пасош бр. 138947 на име Стрезоски Тихомир, с. Таш-

маруништа, Струга, (1107) 
Пасош на име Исени Јакуп с. Голема Речица, Тетово. 

(1108) 
Пасош бр. 195820 на име Абази Ибрахим с. Топлица, 

Гостивар. (1109) 
Чекови бр. 985948, 985949 и 985950 од тековна сметка 

бр. 571/87 издадени од Стопанска банка - Филијала Ко-
чани на име Кушевски Мирослав, ул. „4-ти Јули“ бр. 14, 
Кочани. (1110) 

Решение на име Димов Љубомир ул. „Васил Ѓоргов“ 
бр. 37, Т. Велес. (1111) 

Работна книшка на име Арсов Трајан, Свети Николе. 
(1112) 

Работна книшка на име Тошев Јорданче Свети Ни-
коле. (1113) 

Работна книшка на име Јованчев Стое Свети Ни-
коле. (1114) 

Работна книшка на име Гошев Благој Свети Николе. 
(1115) 

Работна книшка на име Ристов Јанко, Свети Николе. 
(1116) 

Работна книшка на име Трајчев Ацо, Свети Николе. 
(1117) 

Пасош бр. 176297 на име Винца Зимрише с. Велешта, 
Струга. (1118) 
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Пасош бр. 81528 на име Ала Ментор с. Корошишта, 
Струга. (1119) 

Пасош бр. 264061 од УВР Тетово на име Алија 
Ибраим, с. Радиовце, Тетово. (1120) 

Лична карта на име Јакупи Зарије, Гостивар. (1121) 
Пасош бр. 111373 издаден од УВР Куманово на име 

Наипи Азби, Куманово. (1122) 
Уверение за заврешна слаткарска школа на име Се-

лами Беким (1123) 
Пасош бр. 300740 издаден од УВР Куманово на име 

Фазлиу Мустафа нас. Теферич бб, Струга. (1124) 
Пасош бр. 204902 издаден од УВР Куманово на име 

Рецепи Рабит с. Ваксинце, Куманово. (1125) 
Пасош бр. 092980 на име Асани Индира, с. Велебрдо, 

Гостивар. (1126) 
Пасош бр. 073723 на име Ракипи Амир, ул. „29 Ноем-

ври“ бр. 29, Тетово. (1127) 
Пасош бр. 001726 издаден од ОВР Валандово на име 

Кочевски Коста ул. „Лазаревачка" бр. 7, Валандово. 
Уверение за стручна подготовка зидаротесар на име 

Пешевски Ставре Слободан, с. Градец, Крива Па-
ланка. (1129) 

Пасош бр. 0490550 издаден од ОВР Крива Паланка на 
име Ѓорѓиевски Миќо, ул. „Маршал Тито“ бр. 136, 
Крива Паланка. (ИЗО) 

Пасош бр. 0060209/93 издаден од УВР Скопје на име 
Јанк^ Зафировски Скопје. (1131) 

Пасош бр. 156171 издаден од УВР Скопје на име 
Дациќ Усамедин, ул. „Стојко Јовановски“ бр. 7, 
Скопје. (1132) 

Пасош бр. 0476799 издаден од УВР Скопје на име 
Рина Кацуновска, ул. „Лука Геров“ бр. 46-4-15, Скопје. 

(1133) 
Пасош бр. 57149/93 издаден од УВР Скопје на име 

Азис Џеладин с. Црн Врв, Скопје. (1134) . 
Пасош бр. 125895/93 издаден од УВР Скопје на име 

Зоран Крстевски ул. „АСНОМ“, бр. 32/11-17, Скопје. 
(1135) 

Пасош бр. 154779/93 издаден од УВР Скопје на име 
Мисими Мазлам с. Копаница, Скопје. (1136) 

Пасош бр. 392327/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сабедин Салине. Арачиново ул. „6" бр. 20, Скопје. 

(1137) 
Пасош бр. 540827/94 издаден од УВР Скопје на име 

Орце Спасовски бул. „Ј. Сандански“ бр. 86-11-14, 
Скопје. (1138) 

Пасош бр. 388224/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ѓуро Крстевски ул. „Ѓорѓи Капчев“ бр. 1/15, Скопје. 

(1139) 
Пасош бр. 156036/94 издаден од УВР Скопје на име 

Мујафет Халими с. Арнакија, Скопје. (1140) 
Пасош бр. 353640 издаден во Скопје на име Светлана 

Аницин, Скопје. (1141) 
Пасош бр. 357550/94 издаден од УВР Скопје на име 

Драган Аницин, Скопје (1142) 
Пасош бр. 534926/94 издаден од УВР Скопје на име 

Екрем Салихи ул. „Виничка“ бр. 62, Скопје (1143) 
Пасош бр. 0059165/93 издаден од УВР Скопје на име 

Џемаил Исмаили ул. „Дижонска" бр. 21/25, Скопје 
(1144) 

Пасош бр. 556398/94 издаден од УВР Скопје на име 
Зорица Тасевска ул. „Вич“ бр. 14/5-9, Скопје (1145) 

Чековна картичка бр. 82505-40 и чекови од бр. 
2358108 од 2358112, 2066773, 2066774 и 2066775 издадени 
од Комерцијална банка ад. Скопје, на име Јорданка 
Ламбевска, Скопје (1146) 

Чековна картичка бр. 89248-51 и чекови од бр. 
2269959 до 2269965 издадени од Комерцијална банка ад. 
Скопје на име Митре Митевски Скопје. (1147) 

Тековна сметка бр. 02054358/09 и чекови бр. 2407230, 
2407231, 2407232, 2407238 и 2407239 издадени од Комер-
цијална банка ад. Скопје на име Сузана Ципушева, ул, 
М.Х. Јасмин“ бр. 40420, Скопје. (1148) 

Тековна сметка бр. 1891912 и чекови од бр. 
0110001443102 до 0110001443104 издаден од Комерци-
јална банка ад. Скопје на име Лијаковска Зенделска 
Весна ул. „Коста Шахов“ бр. 4, Скопје. (1149) 

Чековна картичка бр. 205184671 и чекови бр. 2156609 
и 2156610 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје 
на име Зоран Крстевски, Скопје. (1150) 

Чекови од бр. 1718746 до 171760 од тековна сметка 
бр. 72457-90 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Верка Арсова Соколовска, Скопје. (1151) 

Тековна сметка бр. 83572/18 и чекови бр. 1312920, 
1312927, 1312928, 1312929, 1312930 издадени од Комер-
цијална банка а.д. Скопје на име Ивановски Љупчо бул. 
„АВНОЈ“ бр. 1-2-11-2, Скопје. (1152) 

Чековна картичка бр. 4610-58 и чекови од бр. 2105216 
до 2105221, 2105213, 2105214, 2315172, 2315175 издадени 
од Комерцијална банка ад. Скопје на име Светлана 
Пешевска, Скопје. (1153) 

Чекови од бр. 517690 до 517699 од тековна сметка бр. 
111960-92 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Зоран Тодоровски, Скопје. (1154) 

Чекови од бр. 2311771 до 2311774 од тековна сметка 
бр. 7018999 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Цветко Пејковски, Скопје. (1155) 

Чековна картичка бр. 112886-28 и чекови од бр. 
1969802 до 1969811 издадени од Комерцијална банка ад. 
Скопје на име Катарина Органска, Скопје. (1156) 

Чековна картичка бр. 05059-7 и чекови од бр. 1033628 
до 1033637 и 1033626 издадени од Инвест банка ад. 
Скопје на име Драгица Трпеска, Скопје. (1157) 

Чек бр. 2284787 од тековна сметка бр. 201076575 из-
даден од Комерцијална банка ад. Скопје на име Тодор 
Тасески, Скопје. (1158) 

Решение Уп. бр. 12-1629 од 2.Ш.1992 година издадено 
од СО Центар Скопје на име Слободанка Балжевска, 
Скопје. (1159) 

Решение бр. 12-1518 од 12.111.1991 година издадено од 
СО Центар Скопје на име Бинет Мусли, Скопје. (1160) 

Решение бр. 11-2159 од И.IV. 1990 година издадено од 
Општина Чаир - Скопје на име Кочо Гудоманов, 
Скопје. (И61) 

Решение Уп. бр. 14-3216 од 12.VI. 1985 за фризерски 
дуќан под бр. 278 издадено од СО - Карпош - Скопје на 
име Трипковски Трајче Скопје. (1162) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р.М." бр.38/93), Акционерското Друштво „29 
НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НСЛЕДНИЦИ 

ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Маке-
донија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
ван,а во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас. 

2. Седиштето на АД „20 НОЕМВРИ“ е во Скопје, на 
ул. „Ш-та Македонска бригада“ бб. 

3. Пријавите се доставуваат до АД „29 НОЕМВРИ“ -
СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен, капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. 

4. Огласот да се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

\ 
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О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД „ЈУГОЕЛЕКТРО-КОМЕРЦ" Д.О.О. 
С К О П Ј Е 

1. „ЈУГОЕЛЕКТРО - КОМЕРЦ“ Д.О.О. - Скопје от-
почна со постапката за трансформација на опште-
ствениот - мешовит капитал во согласност со одред-
бите на Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно 
нивните правни наследници, кои се државјани на 
РМ, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
вања кон „Југоелектро - комерц“ Скопје. 

3. Седиштето на „Југоелектро - комерц“ Д.О.О. 
Скопје е на улица „Сава Ковачевиќ“ 21 а. 

4. Пријавите се доставуваат до „Југоелектро - комерц“ 
Скопје во рок од 60 дена и до Агенцијата на РМ за 
трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на посебен образец („Сл. весник на РМ“ 3/ 
94) сметано од денот на објавувањето на огласот. 

„ЈУГО ЕЛЕКТРО - КОМЕРЦ“ ДОО 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Ветеринарна станица „Техно-
вет" ПОС - Кратово, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ОД 

П РЕТП РТИ Ј АТИЕТО 

1. Ветеринарна Станица „Техновет" ПОС - Кра-
тово, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, да ги пријават своите побарувања од Претпријати-
ето во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на 
образец пропишан од Агенцијата за трансформација на 
претпријатието н;о општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Побаруван,ата се доставуваат истовремено до 
Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал на РМ и до Ветеринарна Станица 
„Техновет" ПОС - Кратово, на ул. „Гоце Делчев“ бб. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр.: 38/93) А.Д. „Бисерка“ 
(п.о.) Куманово, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивни наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Акционер-
ско друштво „Бисерка“ (п.о.) Куманово согласно член 
33 и 34 од Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

2. Побаруван,ата да се достават на образец пропи-
шан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, односно согласно Правилникот за формата и 

содржината на образецот за барањето за заштита на 
правата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката за трансформацијата на 
претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
ник на Р.М." бр.: 3/94) и да се достават до А.Д. „Бисер-
ка“ (п.о.) Куманово и до Агенцијата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на Акционерското друштво „Бисер-
ка“ (п.о.) Куманово е на ул.: „Плоштад Нова Југосла-
вија“ бб во Куманово. 

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

Управен одбор на Акционерско 
друштво „Бисерка“ (п.о.) од 

Куманово 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“, бр. 38/93) АД „Месна индустрија“ од 
Св. Николе донесува: 

О Г Л А С 
СО КОД СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВИ ЗА ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. АД „Месна индустрија“ Св. Николе ги повикува 
поранешните сопстеници и нивните правни наследници, 
државјани на РМ доколку имаат, да ги пријават своите 
побарувана кон претпријатието, во постапката за 
трансформација 

2. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до претпријатието и Агенцијата на РМ за 
трансформација на претпријатијата са општествен ка-
питал на посебен образец (Сл. весник на РМ бр. 3/94) во 
рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. 

АД „Месна индустрија“ Свети Николе 

Врз основа на член 33 и 34 од Законто за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на АД Фа-
брика за кабли „Неготино“ Неготино, распишува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА АД ФАБРИКА ЗА КАБЛИ „НЕГОТИНО“ 

НЕГОТИНО 

1. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нив-
ните правни наследници, во рок од 60 дена по објавува-
њето на огласот да ги најават своите побаруван,а од 
фабриката. 

2. Своите побарувања барателите да ги достават во 
посебен образец пропишан од Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал („Сл. весник на РМ 3/94). 

3. Побарувањата да ги поднесуваат во два приме-
рока од кои еден да се достави до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријатија 
со општествен капитал и еден до АД Фабрика за кабли 
„Неготино“ Неготино „Индустриска зона“ бб с. Ду-
брово - Неготино. 

УПРАВЕН ОДБОР 
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Врз основа на член 33 и 34 од Закон за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ 38/93) Акционерското друштво - Инду-
стрија за градежни материјали „СЛОГА“ - Ресен обја-
вува 

О Г Л А С 

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. Акционерското друштво - Индустрија за гра-
дежни материјали „Слога“ - Ресен со Ц.О. отпочнува 
постапка за трансформација на претпријатието во со-
гласност со одредбите од Законот за трансформација 
на претпријатиата во општествена сопственост. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат побарувања, да ги пријават 
во рок од 60 дена, сметано од денот на објавуваното на 
огласот. 

3. Пријавувањето на побаруван,ата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансфо рмација на претпријатија со општествен ка-
питал („Сл. Весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се 
доставува до претпријатието и Агенцијата. 

4. Седшитето на претпријатието е во Ресен, на ул. 
„Борис Кидрич" број 148. 

УПРАВЕН ОДБОР НА 
АД ИГМ „СЛОГА“ - РЕСЕН 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.03.1995. го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието од страна на вработените. 
, Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на улица „Ѓуро Ѓоновиќ“ 
бр. 115 - Скопје во време од 10 до 12 часот. 

ЗА 
Т.П. „НОВОГРАДБА" 

Скопје 

Врз основа на чл. и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатието со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“, бр. 38/93) претпријатието за производ-
ство на конфекција и трикотажа „НОЕЛ“ Гевгелија 
објавува 

О Г Л А С 

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

ВАЊА 
1. Претпријатието за производство на конфекција и 

трикотажа „НОЕЛ“ Гевгелија, отпочна со постапката 
за трансформација на општествениот капитал во со-
гласност со одредбите на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници кои се државјани на 
Република Македонија да ги пријават своите побару-
вања кон Претпријатието „НОЕЛ“ Гевгелија во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на Претпријатието „НОЕЛ“ Гевгелија 
е во Гевгелија, ул. „Индустриска“ бр.3 

4. Побарувањата барателите да ги Достават на обра-
зец пропишан од страна на Агенцијата согласно член 33" 
од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и претпријатието „НОЕЛ“ Гевге-
лија. 

„НОЕЛ" Гевгелија 

Врз основа на член 17 од Законто за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ТИГАР“ 
ДОО - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

и наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 103 
во време од 07 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Тур-
тел" - Штип 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тошо Арсов“ бр. 
36 - Штип, во време од 10 до 14 часот. 

О К I А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Новоград-
ба“ - Градежно претпријатие - увоз-извоз - Скопје 

^ Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ,Деликатес“ 
- АД - Тетово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувавте со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал ДОО „Ави-
отурс" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15. 03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски трговски 
центар44 бб - Скопје, во време оо 09 до 12.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал УТП „УГО-
СТИТЕЛ“ - Струмица 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифов-
ски“ 1 во време од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Скоп-
ски саем“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: комбиниран модел на трансформација - издавање 
акции заради дополнително вложувана со продажба на 
идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул.„Беласица“ бб -
Скопје во време од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „МАРЌЕТ-
ПРОМЕТ" - Скопје . 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. 710 бр. 1 во време 
од 10 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Автогума“ 
- Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул.518 бр. 16 во време 
од 8 до 14 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 
329. Одлука за распределба на средствата за из-

градба на водоводи во Република Македонија 
во 1995 година 321 

330. Одлука за воспоставување дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Ислам-
ската Република Иран 324 

331. Одлука за отворање на Генерален конзулат 
на Република Македонија во Република 
Индија со седиште во Њу Делхи 324 

332. Одлука за именување на почесен генерален 
конзул на Република Македонија во Репу-
блика Индија 324 

333. Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за критериумите, висината, усло-
вите и начинот на користење на средствата 
за поттикнување на развојот на стопански 
недоволно развиените подрачја 324 

334. Програма за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 1995 го-
дина 325 

335. Макроекономска политика на Република 
Македонија за 1995 година 327 

336. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на УЦСО „Св. Кирил 
и Методиј“ - Неготино 334 

337. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работните луѓе на 
Народниот театар во Куманово 334 

338. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ Милто Гура“ с. 
Стрелци - Кичево 334 

339. Одлука за именување претставници на Репу- , 
- бликата,воСоветот на ОУ „11 Октомври“ , 
' -Скопје 334 
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340, Одлуко за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на РО ОУ „Добре Јо-
ваноски“ - Прилеп 334 

341 Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Сандо Ма-
сев“-Струмица; 335 

342. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Дервиш Цара“ 
с, Долно Палчиште - Тетово 335 

343. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Св. Климент 
Охридски“ - Битола 335 

344. Одлу :а за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Кузман Шап-
каров“ нас. Драчево - Скопје 335 

345. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на Работната заедница 
на специјалното ОУ „Маца Овчарова“ - Т. 
В е л е с . . . . . 335 

346. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Маршал Тито“ 
с. Лабуништа - Струга 336 

347. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на Работните луѓе на 
Парт и за мек пот дом „Сандево“ с. Сандево -
Скопје 336 

548 Одлука за именувал,е претставник на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Браќа Мила-
диновци“ с„ Миладиновци Гази Баба -
Скопје 336 

349. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на Училишниот центар 
„Моша Пијаде“ - Тетово 336 

350. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на УСО „Кочо Рацин“ 
- Свети Николе 336 

351. Одлука за именување претставник на Репу-
бликата во Собирот на Работните луте на 
Историскиот музеј - Крушево 337 

352. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работниците на 
Центарот за социјална работа „Илија Иге-
ски - Цветан“ - Македонски Брод 337 

353. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на РО за физичка кул-
тура „Младост“ - Гостивар 337 

354. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ПОС за стопанису-
вање со шуми „Осогово" - Кочани 337 

355. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Маршал Ти-
то4 - с. Муртино - Струмица 337 

356. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Крсте Петков-
Мисирков" - Радовиш 338 

357. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на Самостојното ос-
новно училиште „Гоце Делчев“ с. Горни 
Подлог-Кочани 338 

358. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Ибе Палику-
ќа“ с. Бојане, Карпош - Скопје 338 

359. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Гоце Дел-
чев“ с. Вељуса - Струмица 338 

360. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Бајрам Ша-
бани44 с. Кондово, Карпош - Скопје 338 

361. Одлука за именување претставници на Репу-

бликата во органот на управувањето на 
Пионерскиот дом „АСНОМ“ - Кочани . . . 339 

362. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на Работната заедница 
на Основното училиште „Васо Карајанов" 
-Гевгелија 339 

363. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на РО Театар на народно-
стите - Скопје 339 

364. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на РО за физичка култура 
„Младост44 - Гостивар 339 

365. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦСО „Ацо Русковски44 -
Берово 340 

366. Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Историскиот музеј - Кру-
шево 340 

367. Одлука за именувана членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Ме-
тодиј“-Кочани 340 

368. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ЦОУ „Ванчо Кита-
нов“ - Пехчево 340 

369. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Ученичкиот дом „Мирка 
Гинова“-Битола 340 

370. Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Центарот за социјална 
работа „Илија Игески-Цветан" - Македон-
ски Брод 341 

371. Одлука за именување на член на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ЦОУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ - Берово 341 

372. Одлука за именувана членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Пионерскиот дом 
„АСНОМ“ - Кочани 341 

373. Одлука за именувана членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ОУ „Ѓорче Петров44 

-Скопје 341 
374. Одлука за именувана членови на Конкурс-

ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на СОУ „Гоце Делчев44 

с. Горни Подлог - Кочани 342 
375. Одлука за именувана членови на Конкурс-

ната комисија за именувана индивидуален 
работоводен орган на ОУ „Кирил Пејчино-
виќ" - Скопје 342 

376. Одлука за именувана членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ОУ „Партенија Зо-
графски44 - Скопје 342 

377. Одлука за именувана членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ОУ „26 Јули“ -
Скопје 342 

378. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 11/95 од 1 март 1995 година 342 
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