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1331. 
Согласно член 12 од Договорот за слободна трговија 

меѓу Република Македонија и Република Словенија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 48/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
1997 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 

кои во 1997 година ќе се увезат во Република Македо-
нија од Република Словенија и се по потекло од таа 
земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на 

квотите утврдени во истиот не) се плаќа царина. Прило-
гот 1 е составен дел на оваа одлука и 

Член 3 
Количините на стоки во рамките на поодделна квота 

од Прилогот 1 ги распределува Министерството за над-
ворешни работи на предлог на Комисијата составена од 
двајца претставници на Министерството за надворешни 
работи и по еден претставник на Министерството за 
стопанство, на Министерството за земјоделие, шумар-
ство и водостопанство и на Министерството за финан-
сии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за надворешни работи го именува мини-
стерот за надворешни работи. 

Комисијата донесува критериуми за оформување на 
предлози за распределба на количините на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барањето за доделување на одредени количини на 

стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прило-
гот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во 
Република Македонија (во натамошен текст: подноси-
тел). Барањето се поднесува во Министерството за над-
ворешни работи најдоцна дваесеттиот^) ден од влегу-
вањето во сила на оваа одлука . 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име на фирмата, матичниот број и комплетната 
адреса на подносителот и на корисникот на стока ако 
подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот број за секоја стока (10 бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенкла-

тура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1; 
-податоци за производните, односно продажните и 

магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број 

во претходната година. 

За доделување на одредена кол ич на на стока во 
рамки на поедина квота, Министерството за надво-
решни работи на подносителот му издава решение во 
кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го 
увезе, а согласно член 1 од оваа одлука. 

Министерството за надвор?ешни работи може коли-
чините на стоки во рамки на поедина квота да ги ра-
спределува постапно, притоа водејќи сметка за усло-
вите на пазарот за таква стока, при што треба квотата 
за прво полугодие да се подели до крајот на јануари, а 
за второ полугодие до крајот на месец јуни. 

Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки согласно доне-
сените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за 
тоа тримесечно го известува Министерството за надво-
решни работи. 

Министерството за надворешни работи го објавува 
обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија 
во Република Македонија, мора на царинскиот орган, 
покрај деталните документи, да му поднесе и докази за 
потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник 
во согласност со Протоколот за потеклото на стоката 
според Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен 
дел. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1997 година. 

Бр. 23-3503/1 
30 декември 1996 година 

Скопје 

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

ПРИЛОГ 1 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ 
СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1997 ГОДИНА 

Тарифен Наименување на Царинска I полу- П полу-
број стока квота годие годие број стока 

за 1997 
година 
тони 

1 2 3 4 5 

0207 12 00 00 Кокошки домашни 2000 1000 1000 
замрзнати 

1500 750 750 0207 14 00 00. Кокошки исечени, замрз- 1500 750 750 
нати 

0207 14 00 00 Пилешки џигер (замрзнат) 150 75 75 
0207 27 00 00 Од мисирки, парчиња и от- 200 100 100 

падоци (освен џигер) замрз-
нати 

021019 00 00 Месо свинско, друго 100 50 50 
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Млеко со содржина на мас-
нотија над 1% до 6% по 
маса 
Млеко во прав, гранули или 
во други цврсти форми, со 
содржина на маснотија до 
1,5% по маса 
Путер со содржина на мас-
нотија до 85% по маса 
Друго, гауда, ајдамер, тра-
пист 
Компир семенски 
Маснотии од животни од 
видовите говеда, овци или 
кози, освен оние од тари-
фен број 1503 (за индустри-
ски цели) 
Колбаси и слични произ-
води од месо, од други кла-
нични производи за јадење 
или од крв, сложени пре-
хранбени производи врз 
база на овие производи 
Други приготвени или кон-
зервирани производи од 
месо, од други кланични 
производи или од крв 
Сардини, сардинели и папа-

040120 

0402 10 

0405 10 

0406 90 00 90 

0701 10 00 00 
15020010 00 

160100 

1602 

1604 13 00 00 

1704 90 Друго (бонбони и други ше-

3000 

50 

100 

50 

200 
300 

1500 

1500 

25 

50 

25 

200 
150 

1500 

25 

50 

25 

150 

750 750 

1806 Чоколада и други прехран-
бени производи што содр-
жат какао 

1905 30 00 00 Слатки бисквити, вафли и 
обланди 

1905 90 00 00 Друго (солени бисквити) 
2009 80 00 00 Сок од друго овошје или зе-

ленчук 

2103 30 00 90 Приготвен синап (сенф) 

2309 90 00 И Храна за рибина младенка 

2402 20 00 00 Цигари што содржат тутун 

500 250 250 

400 200 200 

100 40 60 

300 120 180 

200 80 120 

150 - 75 75 
600 300 300 

200 100 100 
500 250 250 
200 100 100 

1332. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Цените на услугите за задолжително осигурување 
на моторните возила кои се формирани и применети 
според постојните прописи можат да се зголемат до 
10%. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија'^. 

Број 23-3496/1 
30 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1333. 
Врз основа на член 9 од Законот за јавни претприја-

тија („Службен весник на РМ“ бр. 38/86) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

Член 1 
Постојното Јавно претпријатие за ПТТ сообраќај 

„Македонија“-Скопје се дели на две претпријатија и 
тоа: 

1. Јавно претпријатие за поштенски сообраќај „Ма-
кедонски пошти“ и 

2. Јавно претпријатие за телекомуникации „Маке-
донски телекомуникации“. 

Седиштето на јавните претпријатија е во Скопје. 
Член 2 

Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Ма-
кедонски пошти“ ќе врши дејност на јавниот, внатре-
шен и меѓународен поштенски сообраќај и тоа: 

1. Внатрешен сообраќај: 
- пренос на обични книжени пратки; 
- пренос на поштенски картички; 
- пренос на отисоци за слепи; 
- пренос на поштенски упатниот, 
- пренос на весници и списанија; 
- пренос на пакети; 
- издавање на редовни и пригодни поштенски марки; 
- издавање на поштенски вредносници; 
- дава согласност за изработка на пригодни жигови; 
- продавање на поштенски марки и вредносници; 
- вршење услуги за поштенска штедилница и 
- врши работи на платниот промет, штедилниците, 

менувачниците, на разни финансиски организации, 
фондови, органи на управи и други органи и организа-
ции и други работи на парично работење. 

2. Меѓународен сообраќај: 
- пренос на сите видови пратки со означена тежина, 

големина и вредност во согласност со Конвенција за 
Светскиот поштенски сојуз; 

- меѓународни поштенско финансиски услуги врз ос-
нова на акти на светскиот поштенски сојуз и 

- продава поштенски марки и вредносници на меѓу-
народниот филателистички пазар. 

3. Други услуги: 
- вршење на телефонски разговори во пошта; 
- вршење на телеграфски и телематски услуги во 

пошта; 
- електронска пошта; 
- издавање на чип картички за јавни телефонски 

говорници во поштите; 
- консигнациона продажба; 
- каталошка продажба; 
- работа со жиро сметки за правни и физички лица; 
- продажба на мало; 
- трговија на мало со разновидни производи и 
- угостителски и агенциски услуги во рестораните, 

одморалиштата и рекреационите центри на Македонија 
или за потребите на вработените и трети лица. 

Член 3 
Јавното претпријатие за телекомуникации „Маке-

донски телекомуникации“ ќе врши дејност на јавни те-
лекомуникациски услуги во внатрешниот и меѓународ-
ниот телекомуникациски сообраќај и тоа: 

1. Телекомуникациски услуги: 
- телеграфски услуги; 
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- телефонски услуги; 
- пренос и комутација на телекомуникациски сиг-

нали на јавни телекомуникациски оператори и кори-
стење на телекомуникациски услуги; 

- услуги за јавни говорници; 
- давање на специјализирани услуги; евиденција за 

телеконски претплатници, точно време и слично; 
- давање под закуп телекомуникациски водови на 

други јавни телекомуникациски оператори и корисници 
на телекомуникациски услуги; 

- мобилни телекомуникациски услуги; 
- дистрибуција на радио и телевизиски сигнали и 

кабловска телевизија; 
- пренос на телекомуникациски пораки и други теле-

комуникациски сигнали и 
- други телекомуникациски услуги и телематски 

услуги. 
2. Развој и одржување на основната телекомуника-

циска мрежа: 
- изработка на инвестиционо техничка документа-

ција за изградба на телекомуникациски проекти и 
мрежи на инфраструктурата; 

- изградба на телекомуникациски објекти и мрежи; 
- одржување на телекомуникациски мрежи, уреди и 

терминална опрема; 
- производство и сервисирање на телекомуникаци-

ска опрема; 
- вршење на консалтинг и инжињеринг услуги од 

областа на телекомуникациите во земјата и странство; 
- промет на терминална телекомуникациска и тер-

минална опрема и 
- угостителски и агенциски услуги во рестораните, 

одморалиштата и рекреационите центри за потребите 
на вработените и трети лица. 

Член 4 
Капиталот, средствата и обврските на постојното 

Јавно претпријатие за ПТТ сообраќај се дели со со-
стојба на 31.12.1996 година и тоа: 

- капиталот (номиниран и неноминиран); 
- средства (постојни средства, обртни средства и 

средства од заедничка потрошувачка) 
- обврските (долгорочни, краткорочни, пасиви и 

временски ограничувања на изворите). 
Член 5 

Капиталот ќе се дели според користењето, сред-
ствата и обврските од секторот за Поштенски сообра-
ќај и Телекомуникациски услуги, согласно технолош-
киот процес на работа. 

Член 6 
Поделба на недефинираниот капитал ќе се врши 

според: 
- учеството на вработените од посебните сектори во 

вкупниот број вработени, освен во специфични случаи, 
кај позначајното користење на истите од аспект на тех-
нолошките процеси ќе се наметне потребата од доделу-
вана во целост или на поголем дел; 

- организациски пристап со кој се утврдува припад-
носта на одделни техничко-административни услуги за 
потребите на едното или другото претпријатие. 

Член 7 
Поделба на капиталот (средствата и обврските) ќе 

се изврши врз основа на искажаните податоци во билан-
сот на состојбата на Јавното претпријатие за ПТТ соо-
браќај „Македонија14 на ден 31.12.1996 година. 

Со пописот на средствата и обврските ќе се изврши 
и поделба на новите претпријатија. 

Член 8 
Поделба на вработените ќе се изврши врз основа на 

припадноста во технолошкиот процес на работа во по-

стојниот поштенски, односно телекомуникациски сек-
тор. 

Вработените кои извршуваат работи од заеднички 
интерес за организационите единици - поштенски соо-
браќај, односно телекомуникациски, ќе се распоредат 
согласно на Правилниците за систематизација. 

Член 9 
До конституирањето на јавните претпријатија, Ди-

ректорот и Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје ќе ги вршат 
работите од својата надлежност/ 

Член 10 
До конституирањето на јавните претпријатија ќе се 

применуваат општите акти на Јавното претпријатие за 
ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје. 

Член 11 
До 1.03.1997 година јавните претпријатија ќе доне-

сат статути. 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-3509/1 Претседател на Владата 
30 декември 1996 година на Република Македонија, 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1334. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ПТТ УСЛУГИТЕ 

1. Во Одлуката за определување највисоки цени на 
ПТТ услугите („Службен весник на РМ“ бр. 71/96), во 
точка 1, по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 

„Под цени од став 1 на оваа одлука се подразбираат 
и цените од Одлуката за измена и дополнување на Це-
новникот на ПТТ услугите во внатрешниот сообраќај 
под број 31964/1 од 11.12.1996 година“. 

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

Број 23-3497/1 Претседател на Владата 
30 декември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1335. 
Врз основа на член 7 и 22 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ТАБАНОВЦЕ“ 

1. Со оваа одлука се донесува урбанистички план зѓ 
граничен премин „Табановце“, помеѓу Република Ма-
кедонија и Сојузна Република Југославија кој опфаќа 
површина од 21,80 ха. 

2. Составен дел на оваа одлука е елаборатот: Урба-
нистички план за граничен премин „Табановце“ - Ку-
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маново, изготвен од претпријатието за планирање, про-
ектирање и инженеринг „Простор“ ДОО Куманово, 
технички број 127/96 година, кој не се објавува, а се 
наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво 
и заштита на животната средина. 

3. Елаборатот од точка 2 на оваа одлука содржи: 

А. ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. Постојна положба Р^:1000 
2. Намена и катност на објектите 1:1000 
3. Видови градежни интервенции Р^:1000 
4. Диспозиција на објектите Р^:1000 
5. Графичка парцелација Р^:1000 
6. Сообраќајно решение Р^:1000 
7. Хоризонтална и вертикална сигнализација 

Р^:1000 
8. План за озеленување Р^:1000 
9. Ажурирана геодетска подлога Р^:1000 

В. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Г. ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА: 

- водовод, фекална и атмосферска 
канализација Р 1000 

- НН и ВН електрична мрежа Р=1:1000 
- улично осветлување Р=1:1000 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на донесувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-3489/1 Претседател на Владата 
30 декември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1336. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“, број 37/96) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВЕН КАПИТАЛ ВО 

„СИЛИКА-ДОЛОМИТ" - ГОСТИВАР 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 10% од вкупната главница на претпријатието 
односно 909.341 ДЕМ или изразено во акции 9093 во 
вредност од по 100 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

заедно со општествениот капитал по избраниот модел 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-3517/1 
30 декември 1996 година Претседател на Владата 

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

1337. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ 
бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/ 
94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95 и 34/96), во 
членот 4 зборовите „31 декември 19% година“ се заме-
нуваат со зборовите „31 март 1997 година“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3448/1 Претседател на Владата на 
30 декември 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1338. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

ОДЛУКА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1997 ГОДИНА 

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Република 
Македонија за 1997 година. 

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

Бр. 23-3498/1 Претседател на Владата на 
30 декември 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1339. 
Врз основа на член 7 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 19% година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/93; 70/94; 65/95) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ 
СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ 
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЕГ-
ЗИСТЕНЦИОНАЛНИ ПОТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ 
ВО 1993,1994,1995 И 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Во називот на Одлуката за начинот и постапката за 

исплата на денарски средства од депонираните штедни 
влогови за задоволување на егзистенционалните по-
треби на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 34/93, 2/95 и 2/96), зборо-
вите „во 1993, 1994, 1995 и 1996 година“ се бришат. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

1 2 3 4 

Бр. 23-3494/1 
30 декември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

1340. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Собрани-
ето на Република Македонија и тоа; 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8301 Катанци и брави (на 
клуч, шифра или елек-
трични), со прости ме-
тали; затварачи и ел-
кови со затварачи, кои 
џмаат вградени бра-

јан, од прости метали; 
клучеви за кои и да е од 
споменатите производи, 
од прости метали: 

8301 40 - Други брави: 
- Брави за врати во 
згради: 

8301 40 90 00 - Други брави 

а) Електрична брава 5 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 50 - дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто 
Куќиште една или две од 
следните единици: ме-
мориски единици, 
влезни единици, 
излезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00 - Друго 
а) Централна дигитална 1 парче 
единица 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

8471 60 40 00 - Печатари 
8471 80 а) Печатар 1 парче 

-'Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 
а) контролер 2 парчиња 
б) конвертор 1 парче 
в) читач на магнетни 
картички 5 парчиња 

8504 Електронски трансфор-
матори, статички кон-
вертори (на пример, 
исправувачи) и индук-
тивна калеми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи) 

8504 40 30 00 - Модули за напоју-
вање од вид кои се упо-
требуваат кај машините 
за автоматска обра-
ботка на податоци 
а) Модул за напојување 1 парче 

8517 Електрични апарати за 
жичана телефонија или 
жичана телеграфија, 
вклучувајќи жични те-
леграфски апарати со 

безлична слушалка и те-
лекомуникациски апа-
рати за жични системи 
со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 

8517 80 - Други апарати 
8517 80 10 00 интерфонски апарати 

а) Интерфон 6 парчиња 
8523 Подготвени неснимени 

подлоги за звучни сни-
мања или снимања на 
други феномени, освен 
производите од Глава 
37: 

8523 30 00 00 - Картички кои содржат 
магнетни ленти 
а) Магнетни картички 300 парчиња 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 

'звучни или слични фе-
номени, вклучувајќи ма-
трици и галвански отпе-
чатоци за производство 
на плочи, освен произ-
водите од Глава 37: 

8524 91 - За репродукција на 
појави освен на звук или 

, слика: 
8524 91 1000 - Со снимени подлоги 

-1" или програми, од вид 
кои се употребуваат со 
машини за автоматска 
обработка на податоци 
а) Софтвер 1 парче 

8536 Електрични апарати за 
вклучување и исклучу-
вање или за заштита на 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

електрични струјни 
кола или за оствару-
вање на приклучување 
за или во електрични 
струјни кола (на при-
мер, прекинувачи, ре-
ден, осигурувачи, бра-
нови со висока фрек-
венција вклучници и 
штекери, сијалични 
грла и разводни кутии), 
за напони од 1000 V: 

8536 50 - Други прекинувачи 
8536 50 11 00 - На притискање 

а) Прекинувачи 8 парчиња 
8544 Изолирана жица (вклу-

чувајќи емајлирана или 
анодизирана жица), ка-
бли (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и 
други изолирани елек-
трични спроводник, со 
или без конектори; Ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поеди-
нечно оплапггени вла-
кна, | комбинирани или 
не со електрични спро-
водник, со или без ко-
нектори: 

8544 41 - Со конектори 
8544 41 90 00 - Други 

а) Кабел со конектор 5 парчиња 
8544 49 - Други 
8544 49 20 00 - Видови што се упо-

требуваат во телекому-
никациите 
а) Кабел 300 метри 

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

Бр. 23-3451/1 
30 декември 1996 година Претседател на Владата 

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

1341. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

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

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Собрани-
ето на Република Македонија и тоа; 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

тачи, машини за пре-
сметување на податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана форма 
и машини за обработка 
на такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 50 - Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 847141 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто 
Куќиште една или две од 
следниве единици: ме-
мориски единици, 
влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00 --Друго 
а) Дигитални централни 
единици 10 парчиња 

8471 60 - - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

8471 60 40 00 Печатари 
а) печатари 1 парче 

8471 60 50 00 - - - Тастатури 
а) тастатури 10 парчиња 

8528 Приемни апарати за те-
левизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика: видео-монитори 
и видео-прое ктори: 

8528 21 00 00 - Видео-монитори: 
- - Во боја 
а) Монитор во боја 10 парчиња 

9022 Рендген апарати и апа-
рати што користат, 
алфа, бета или гама зра-
чење, за медицинската, 
хируршка, забарска, ве-
теринарска , или друга 
употреба, вклучувајќи и 
апарати за радиогра-
фија или радиотерапија, 
рендгенски цевки и 
други генератори на 
рендген-зраци, генера-
тори со висок напон, ко-
мандни табли и ко-
мандни маси, екрани, 
маси, столови и слично 
за испитување или леку-
вање: 

9022 29 00 00 - - За други употреби 
а) Рендген апарат 1 парче 

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

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-

Бр. 23-3995/1 
30 декември 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1342. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски дирекција за цивилна воз-
душна пловидба и тоа; 

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за стопанство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ 

Количина 

1 2 3 4 

8443 

8471 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, 
вклучувајќи жични те-
лефонски апарати со 
безжична слушалка и 
телекомуникациски 
апарати за жични си-
стеми со носечка струја 
или дигитални линиски 
системи; видеофони: 
- Телефонски апарати 
(телефони) видеофони: 

8517 21 00 00 - - Телефакси 
а) Електричен апарат со 
жичана телефонија 1 парче 

8517 90 - Делови 
— Од апарати од тар. 
подброј 8517 50 10 00 

8517 90 88 00 Други 
а) Електрични апарати 
со жичана телефонија 2 парчиња 

9009 Апарати за фотокопи-
рање со вграден оп-
тички систем, апарати 
за контактно копирана 
и апарати за термичко 
копирање: 

9009 21 00 00 - - Со вграден оптички 
систем 
а) Апарати за фотоко-
пирање со вграден оп-
тички систем 1 парче 

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

Бр. 23-3433/1 Претседател на Владата 
30 декември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1343. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

8471 41 

8473 

8528 

8542 

Машини за печатење, 
вклучувајќи машини за 
печатење со млаз од ма-
стило (шк-је1), освен 
оние од тар. број 8471; 
машини за помошна 
употреба при печате-
њето: 

8443 51 00 00 - Машини за печатење 
со млаз од мастило (тк -
је0 
а) печатар (тк-је!) 
Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 
- Што во исто Куќиште 
имаат најмалку една 
централна единица како 
и една влезна и излезна 
единица, иди, една ком-
бинирана влезно 
излезна единица: 

- Друго 
а) Микросметач 
- Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ска единици во исто Ку-
ќиште: 

Печатари 
а) печатар 

- Тастатури 
а) Тастатура 
- Мемориска единици 

- Хард диск драјв 
(Нагс! сНѕк сЈпуеѕ) 
а) хард диск 20 
Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. број 
8469 до 8472: 
- Делови и прибор на 
машини од тар. број 
8471: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) модем интерен 
Приемни апарати за те-
левизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика; видео - монитори 
и видео - проектори: 

8528 21 00 00 - Во боја 
а) колор монитор 
Електронски инте̂ -

грални кола и микро-

8542 13 

12 парчиња 

8471 41 90 00 

8471 60 

8471 60 40 00 

8471 60 50 00 

8471 70 
8471 70 53 00 

20 парчиња 

5 парчиња 

20 парчиња 

парчиња 

8473 30 

17 парчиња 

20 парчиња 

- Монолит и дигитални 
интегрални кола: 
- Метално оксидни по-
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1 2 3 4 

лупроводници (МОС 
технологија): 

8542 13 10 00 — Мемории (D-RAMs; 
S-RAMs; cache-RAMs; 
EPROMs; E2 PROMs; 
FLASH e2 PROMs; 
ROMs; CAMs; FIFIs; 
LIFOs; и др.) 
а) меморија 20 парчиња 

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

Бр. 23-3500/1 
30 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1344, 
Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 9/78, 43/78, 
35/85, 17/91, 38/91 и 14/95) Макроекономската политика 
на Република Македонија за 1997 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 69/96 и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕ-

НИЕ ВО 1996 ГОДИНА 
1. Во Програмата за заштита на социјално загрозе-

ното население во 1996 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/96) по делот III - Следење на спроведува-
њето на програмата, се додава нов дел III-а кој гласи: 

„III-а Преодна одредба 
Одредбите на оваа Програма продолжуваат да се 

применуваат и за 1997 година“. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23-1851/1 Претседател на Владата 
30 декември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1345-

Врз основа на член 12, став 1 од Законот за тргови-
јата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
23/95, 30/95 и 43/95), министерот за стопанство, доне-

сува ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО 

ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 
Член 1 

Во Правилникот за определувано на работното 
време во трговијата на мало („Службен весник на РМ“, 
бр. 32/95), во член 3, по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Продажните објекти во кои се врши исклучиво 
трговија на мало со послужување на леб, печива, млеко 
и млечни производи, можат да работат секој ден од 
00,00 до 24,00 часот." 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6. 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 14-9707 Министер за стопанство, 
18 декември 1996 година д-р Бекир Жута.с.р.-

Скопје 

1346. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“, бр. 13/96), министерот за 
труд и социјална политика во согласност со министерот 
за правда, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОШТЕТУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗМОТ КОЕ 
НАСТАПИЛО ПРИ ВРШЕЊЕ ИЛИ ПО ПОВОД 
ВРШЕЊЕ НА ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ И ВО-

СПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува кога се смета дека 

оштетувањето на организмот настапило согласно чле-
нот 11 ставот 1 точката 2 од Законот за правата на 
воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци (во 
натамошниот текст: закон). 

Член 2 
Задачи и работи на службата за обезбедување во 

казнено поправните и воспитно поправните установи, 
при чие вршење или по повод чие вршење може да 
настапи оштетување на организмот согласно член 11 
став 1 точка 2 од Законот се сметаат: 

- спречување на бегства и оддалечување на осудени, 
казнети и притворени лица; 

- спречување на грабнување на лица; 
- физичко обезбедување на лица и објекти; 
- одржување на ред и дисциплина во установата и 
- с провод на осудени, казнети и притворени лица и 

нивно обезбедување. 
Член 3 

Се смета дека оштетувањето на организмот наста-
пило согласно член 11 став 1 точка 2 од Законот, ако 
тоа оштетување е последица на рана или повреда што 
овластеното службено лице ја здобило како жртва на 
напад чиј непосреден повод е вршењето на задачите и 
работите од членот 2 на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 12-418/6 
23 декември 1996 година 

Скопје Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 
1347. 

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 
12.12.1996 година, Комисијата издава 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Радобанк а.д. Скопје и се дава одобрение за 
издавано на долгорочни хартии од вредност - шеста 
емисија на акции во вредност од 60.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 01-298/1 
20 декември 1996 година Претседател на Комисијата, 

Скопје проф. д-р Љубе Трпески,с.р. 

1348. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.70/92) на седницата одржана на 4 декември 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. Се поништуваат член 28 и член 30 во делот што 
гласи „а ќе се применува од 1 јануари 1994 година“ од 
Правилникот за начинот на пресметување и уплату-
вање на данокот од добивка и спречување на двојно 
ослободување или двојно оданочување, донесен од ми-
нистерот за финансии на 13 април 1994 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/94) и 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија." 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесената иницијатива од Борис Ќофкаровски - адво-
кат од Скопје, со решение У.бр. 198/96 од 23 октомври 
1996 година поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 28 од 
Правилникот се предвидува исклучок во врска со нама-
лувањето на даночната основа која според член 7 од 
истиот правилник може да изнесува до 30% од даноч-
ната основа за пресметувањето на данокот од добивка 
во својата дејност, во смисла што истата може да се 
намалува до висина на вложените средства во инвести-
ции во 1993 година, но не повеќе од делот од добивката 
која по годишна пресметка за 1993 година е распоре-
дена во номиниран капитал. 

5. Со членот 1 од Законот за данок од добивка 
(„Службен весник на Република Македонја" бр, 80/93, 
33/95 и 43/95), е предвидено дека со овој закон се вове-
дува данок од добивка и се уредува начинот на оданочу-
вањето на добивката. 

Според членот 3 од Законот пресметувањето и пла-
ќањето на данокот од добивка го врши обврзникот на 
данокот од добивка. 

Даночен обврзник според овој закон (член 4) е 
правно лице и физичко лице кое врши регистрирана 
дејност (субјект) - резидент на Република Македонија 
кој остварува добивка од вршење на дејноста во земјата 
и во странство. 

Основа за пресметување на данокот од добивка спо-
ред член 8 од Законот е добивката која се утврдува во 
даночниот биланс, а разликата меѓу вкупните приходи 
и вкупните расходи ја претставува добивката. 

Како што се гледа од наведените одредби Законот 
ги уредил прашањата во врска со начинот на плаќањето 
на данокот од добивка, субјектите што подлежат на 
оваа обврска, ја дефинирал основата за пресметување 
на овој данок и ја определил стапката на данокот од 
добивка. 

Понатаму, Законот, исто така, предвидел на даноч-
ниот обврзник да му се намалува даночната основа за 
износот на извршените вложувања од добивката во 
нови инвестиции (реинвестирана добивка) во Републи-

ката, најмногу до 30% од даночната основа во својата 
дејност (член 31). 

Одредбата од член 49 од Законот предвидува мини-
стерот за финансии да донесе поблиски прописи за на-
чинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот 
од добивка, како и за спречување на двојното ослободу-
вање или двојното оданочување и да пропише образец -
даночен биланс за пресметување и уплатување на дано-
кот од добивка во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Исто така, согласно член 7 став 1 од Правилникот, 
утврдената даночна основа се намалува за износот на 
извршените вложувања од добивката во нови инве-
стици ^инвестирана добивка) во Републиката, и тоа 
во основни средства како за купување на акции или 
удели во капиталот но најмногу до 30% од даночната 
основа за пресметувањето на данок од добивка во сво-
јата дејност. 

Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот 
за данокот на имот и Правилникот за начинот на пре-
сметување и уплатување на овој данок и спречување на 
двојно ослободување или двојно оданочување, Судот 
оцени дека добивката претставува економска катего-
рија што се утврдува со завршната сметка. Таа е израз 
на вкупното економско работење на претпријатието. 
Доколку претпријатието, во тековната година извр-
шило инвестирање, со тоа фактички извршило зголе-
мување на својот основен капитал, па согласно член 7 
точка 1 од Правилникот има право до 30% од таа инве-
стиција да не плаќа данок на добивка. 

Во таа смисла оспорениот член 28 од Правилникот, 
според оценката на Судот, е ограничувачки, затоа што 
се однесува на вложени инвестиции во одредена година, 
односно на претходни инвестирања во претходната го-
дина (во случајов 1993 година), кога е познато дека 
завршно со месец март претпријатието по завршната 
сметка морало да плати данок од добивка, што може да 
го поврати само со завршната сметка од наредната 1994 
година. Тоа значи дека може да ги поврати средствата 
платени на име данок на добивка со завршната сметка 
од 1994 година, што се дава заклучно со 31 март 1995 
година, но не може овие средства да ги ослободи во 
смисла на член 31 од Законот за данок на добивка. 

Според тоа, Судот оцени дека членот 28 од Правил-
никот, му оневозможува на претпријатието својата до-
бивка од 1993 година да ја насочи со завршната сметка 
(да изврши распределба за кој дел таа добивка ќе ја 
намени), туку му признава само номиниран капитал во 
1993 година, односно му ја признава само неговата соп-
ственост која е сметководствено веќе евидентирана. 

Тоа значи дека на претпријатието, кога ќе направи 
завршна сметка за 1994 година, може да му се намали 
даночната основа по основ влржени инвестиции, но не 
повеќе од добивката која по завршната сметка за 1993 
година е распоредена во номиниран капитал. 

Според оценката на Судот, врзувањето, односно 
условувањето на ослободувањето од оданочување со 
номинираниот капитал во претходната година е ограни-
чувачки фактор од причини што, завршната сметка за 
1993 година се предава заклучно со март 1994 година 
(пред донесувањето на Правилникот) што значи без 
можност за планирање во инвестиции претпријатието 
створило номиниран капитал, кој со членот 28 од Пра-
вилникот му претставува пречка за вложувања во нови 
поголеми инвестиции, затоа што ја лимитира даночната 
основа во смисла што истата не може да се намалува 
повеќе од делот од добивката која по годишната пре-
сметка за 1993 година е распоредена во номиниран ка-
питал. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека 
министерот за финансии со предвидувањето на нови 
услови за намалување на даночната основа по основ на 
вложување во инвестиции, кои не се предвидени во 
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Законот, и со определувањето на периодот за кој може 
да се врши намалување на даночната основа по основот 
вложување во инвестиции што, исто така, не е предви-
дено со Законот, излегол надвор од доменот на него-
вите Законски овластувања. 

6. Судот на седницата, по сопствена иницијатива, 
исто така, утврди дека во членот 30 од Правилникот е 
предвидено истиот да влезе во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а да се применува од 1 јануари 1994 година и дека 
Правилникот е објавен во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 19/94 од 1Таприл 1994 година, 
што значи дека според оваа одредба ќе се применува 
ретроактивно и пред негово објавување во оваа служ-
бено гласило. 

7. Согласно член 52 од Уставот на Република Маке-
донија, законите и другите прописи се објавуваат пред 
да влезат во сила. 

Ставот 3 на овој член од Уставот предвидува зако-
ните да влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот 
на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Собра-
нието, со денот на објавувањето. 

Со оглед на тоа што членот 30 од оспорениот пра-
вилник предвидува истиот да се применува од први јану-
ари 1994 година (објавен е на 13 април 1994 година), 
односно пред неговото влегување во сила, Судот утврди 
дека е несогласен со член 52 од Уставот на Република 
Македонија. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

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

У.бр. 198/96 Претседател 
4 декември 1996 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, таке допиј а, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 1996 година, обја-
вена во „Службен весник на Република Македонија“, 
број 68/96, се потпаднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ 
НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВР-
ДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 
Во делот Б), во воведната реченица, наместо изно-

сот „1.685.743.676" треба да стои износот 
„1.865.743.676", а во точката 7 наместо износот 
„3.239.000.000" треба да стои износот „3.419.000.000. 

Бр. 23-3407/2 
27 декември 1996 година Влада на 

Скопје Република Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
34. ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 80/93 и 14/95 и член 40 од Ста-
тутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 50/94 и 34/95), во постапка на реви-

зија, Управниот одбор на Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27.12.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ И НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА 
И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-
ЧКАТА ПОЛОЖБА (ВО ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕН-

ТРАЛИ) 
Член 1 

Во глава ХХХХI на член 2 од Одлуката за утврду-
вање на работните места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење, степенот на зголемува-
њето на стажот на тие работни места и постапката за 
утврдување на фактичката положба („Службен весник 
на СРМ“ број 31/75), во ТЕРМОЦЕНТРАЛИТИ како 
работни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување се утврду-
ваат следните работни места со следните степени на 
зголемување на стажот на осигурување: 

I. Т.Е. „БИТОЛА“ - БИТОЛА 
- Сектор за доопрема на јаглен -

1. Ракувач на надбункерски дел 12/15 месеци 
2. Ракувач на комбинирани машини 12/14 месеци 
3. Ракувач на градежна машина 12/14 месеци 
4. Помошен работник на ленти и 

пресипни места 12/13 месеци 
5. Ракувач на команда 12/13 месеци 

- Сектор за производство во Т.Е. 

1. Блоководител 12/13 месеци 

- Служба за котловски постројки со 
придружни објекти -

1. Ракувач на котел 12/13 месеци 
2. Помошен ракувач на котел 12/13 месеци 
3. Ракувач со млинови, РВП и 

димни вентилатори 12/14 месеци 
4. Ракувач на дозатори 12/14 месеци 

- Служба за машинска сала -

1. Ракувач на турбина и машинска сала . . . 12/13 месеци 
2. Помошен ракувач на турбина и 

машинска сала 12/13 месеци 

- Служба за електро постројки -

1. Ракувач на електро команда 12/13 месеци 

- Служба за транспорт на пепел и згура -

1. Ракувач на команда за транспорт 
на пепел и згура 12/13 месеци 

2. Ракувач на одлагач 12/14 месеци 
3. Ракувач на постројки за отпепелување. . 12/14 месеци 
4. Помошен работник на ленти и 

пресипни места 12/13 месеци 

II. Т.Е. „ОСЛОМЕЈ“ - КИЧЕВО 

1. Послужител на транспортен систем, 
пепел, згура и депонија 12/13 месеци 
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2. Котлар 12/13 месеци 
3. Помошник котлар 12/13 месеци 
4. Машинист на кондензација . 12/13 месеци 
5. Бункерист 12/15 месеци 
6. Булдожерист за депонија, пепел и 

згура 12/14 месеци 
7. Послужител на распределителни ленти 

за бункери 12/15 месеци 
8. Ракувач на одлагач 12/14 месеци 
9. Ракувач на утоварач 12/14 месеци 
10. Булдожерист за јаглен 12/14 месеци 
11. Ракувач на командно место за 

јаглен Е-3 12/13 месеци 
12. Котловодител 12/13 месеци 
13. Послужител на млинови, отшљакување и 

отпепелување 12/14 месеци 
14. Послужител на транспорт! ленти 

на млинови 12/14 месеци 
15. Турбиноводител 12/13 месеци 
16. Машинист 12/13 месеци 
17. Вклопничар 12/13 месеци 
18. Ракувач на командно место за пепел 

и згура Е-2 12/13 месеци 
19. Послужител на пресипно место за 

пепел и полжавест транспорт 12/14 месеци 
20. Послужител на пресипно место за 

пепел и згура 12/13 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 

на оваа одлука ќе се утврди врз основа на документаци-
јата со која располага претпријатието. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 02-6356 
27 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3072/96 на регистарска влошка бр. 1-68247“О-
О-О, го заниша во судскиот регистар основањето на 
д.о.о. Друштво за проектирање, инженеринг, з,авршни 
и занаетчиски работи во градежништвото „ГЕММА 
ИНЖЕНЕРИНГ-МЕТО & ШЕНОЛ“ д.о.о. увоз-извоз 
ул. „Маршал Тито“ бр. 33, Скопје. 

Друштвото с основано со договор за основање од 
01.10.1996 год. а управител на друштвото без ограни-
чување с Левиќ Сенад. 

Дејности: 010713, 011211, 011212, 011219, 011220, 
011231, 011232, 011311, 011312, 011313, 011315, 011319, 
011831, 012001, 012120, 012130, 012201, 012202, 012310, 
012320, 012322, 012820, 050100, 050201, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260 , 080129, 080190 , 080201, 080202 , 090122, 

090129, 090131, 090132, 0890139, 090189, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 
070310, 070320, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ко-
мисиона продажба, продажба на стока од консигна-
циони складови на странски стоки, изведување на ин-
вестициони работи во странство и отстапување на ин-
вестициони работи на странско лице во земјата, рабо-
тење преку слободни царински продавници, компенза-
циони работи со странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3072/96. ' (8310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3071/96, на регистарска влошка бр. 1-68244-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец Надица Тантуровска на „Т.П." „ВЕНЕЦИЈА 
1". 

Дејности: 070129, трговија на мало со тутун и други 
прехранбени производи, промет на мало со парфиме-
рија, козметика, средства за лична хигиена и бижуте-
рија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3071/96. (8311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2751/96, на регистарска влошка, бр. 1-42918-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на Претпријатието за производство 
и промет и професионална рехабилитација и вработу-
вање на инвалиди „Б-А КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-
импорт ул. „Ѓорѓи Скрижевски" бр. 20, Скопје. 

Се брише Горан Софијанов, се запишува Маровиќ 
Зоран. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2751/96. (8079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2191/96 на регистарска влошка бр. 1-68224-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост Трговското друштво на големо 
и мало „ГЛОБАЛ-ТРАДЕ-96" д.о.о. експорт-иморт 
ДТЦ Мавровка локал 5 мезанин, Скопје. 

Друштвото е основано со акт за ос,новање бо. 01-01 
од 15.08.1996 год. а основач е Роберт Ван де лбек од 
Холандија град Утрехт. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 07021^, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110301, 080202, 110301, 110302, 110309, 110909. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2191/96. (8048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3099/96, на регистарска влошка бр. 1-18263-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застанување во внатрешен промет на 
Здравствената организација - аптека „БЕБИ-ЛЕК" 
п.о. ул. „Карпошово востание“ згр. 1/1, Скопје. 

Се брише - Блага Бошковска - директор без огра-
ничување. 

Се запишува - Данијела Таниќ - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3099/96. (8049) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2575/96, на регистарска влошка бр. 1-68214-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето 
Трговец-поединец на ТП „ЛУИЗА“ Исаку Ариф Ра-
сим ул. „1 Мај“ бр. бб, Дебар. 

Дејности: 070121, трговија на мало со текстил и 
конфекција. 

Исаку Ариф Расим во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2575/96. ^ ^ ^ ^ (8051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5971/96, на регистарска влошка бр. 1-60628-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и директор на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало „СОСКА КОМЕРЦ“ увоз-извоз 
д.о.о. ул. „Банска" бр. 17, Скопје. 

Претпријатие за трговија на големо и мало „СО-
СКА-ПРОМЕТ" увоз-извоз д.о.о. ул. „Жарко Зрења-
нин" бр. 63, Скопје. 

Истапува основачот Ленче Несторовска. 
Се брише Ленче Несторовска, се запишува Славо-

мир Дерлиев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

5971/96. (8052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2426/96 на регистарска влошка бр. 1-46204-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената“ и назив 
на Претпријатието за трговија на големо и мало и ус-
луги „ТЕРМИНАТОР" д.о.о. увоз-извоз ул. „Панајот 
Гиновски“ бр. 10-6 Скопје. 

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија на 
големо и мало и услуги „КОМПАНИЈА ДАВИТ-
КОВ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Панајот Гиновски“ бр. 10-
б, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2426/96. (7965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2881/96, на регистарска влошка бр.1-65033-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за консултативни и други 
дејности „ЦЕНТАР ЗА ВИЗУЕЛНА ПРЕДИКЦИЈА" 
ц.о. ул. „Никола Малешевски“ бр. 39/6-11, Скопје. 

Се брише Кице Божинов, директор без ограничува-
ње, се запишува Розе Божинова, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2881/96. (7966) 

Кон претпријатието пристапува Билјана Зафиров-
ска од Куманово, се брише Лидија Реци к, се занишува 
Костадинка Тодоровска, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2379/96. (7968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2219/96, на регистарска влошка бр. 1-64296-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за производство и услуги „СЕ-
МОС КОМПЈУТЕРИ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Ри-
сто Шишков“ 39, Скопје. 

Претпријатието за производство, промет и услуги 
„СЕМОС КОМПЈУТЕРИ“ д.о.о. експорт-импорт бул. 
„Кузман Јосифовски Питу“ ТЦ Скопјанка блок 2 лам. 
6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2219/96. (7969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2912/96 на регистарска влошка бр. 1-64829-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште основа и директор на Претпријатието за 
производство промет посредување и услуги „ЗЕКО 
КОМ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ бр. 40 -
В, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие „ЗЕКО 
КОМ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ бр. 40-В, 
Скопје. 

Се брише Никола Кон девски се запишува Зекирија 
Ќазимовски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2912/96. (8054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3179/96, на регистарска влошка бр. 1-15038-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за делов-
ни услуги, внатрешна и надворешна трговија „АЛФА“ 
д.о.о. извоз-увоз, бул. „Партизански одреди“ бр. 95, 
Скопје. 

Се брише- досегашниот директор Алчева Биљана, 
а се запишува Виолета Јованов, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3179/96. (8055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2636/96, на регистарска влошка бр. 1-64179-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Приватната здравствена организација-
ординација по општа медицина „ВИТАЕ" п.о. ул. „Бо-
ро Вулиќ“ бр. 70, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Наташа Давчева од 
Скопје со одлука од 23.09. 1996 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2636/96. (7967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2964/96 на регистарска влошка бр. 1-65259-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
на големо и мало „АНЕВ КОМПАНИ“ д.о.о. екс-
порт-импорт Трговски центар Лисиче 30 В Скопје. 

Се брише Нацко Цветков Анев, а се запишува во 
внатрешен и надворешен промет Гоце Андрески, ди-
ректор. 

Од Основниот суд I - Скопје, Срег. бр. 2964/96. 
(8056) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2379/96, на регистарска влошка бр. 1-66128-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Приватната здравствена орга-
низација, ординација по општа медицина и специјали-
сти чка ординација по гинекологија и акушерство „ДИ-
НА I" п.о. ул. „Московска“ бр. 28, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2940/96, го запиша во судскиот регистар ис-
тапувањето основач на Претпријатието за шпедиција, 
услуги, посредништво промет и производство „БОС-
ФОР-М-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт с. Арачи-
ново, Скопје. 

Со одлука број 05/96 од 25.09. 1996 година од Прет-
пријатието за шпедиција, услуги, посредништво, про-
мет и производство „БОСФОР-М-КОМПАНИ" с. 
Арачиново Скопје истапува основачот: Имери Мсмс-
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тали. Основачкиот влог внесен во претпријатието при 
основањето останува сопственост на претпријатието. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2940/96. (8057) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 9400/95, на регистарска влошка бр. 1-51080-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це за застапување на Претпријатието за промет и ус-
луги „ПЕРЕЛИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Даме 
Груев“ бр. 3/7-7, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Елизабета Мар-
ковска, директор без ограничување, се запишува нов 
застапник Голужа Петар, директор без ограничување. 

Од Окружниот сотпански суд во Скопје, Срег. бр. 
9400/95. (8058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2082/96, на регистарска влошка бр. 1-58996-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет и услуги, „ИС-
КРА ИНТЕРНЕЈШЕНЕЛ ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Народен фронт“ бр. 11/41, Скопје. 

Се брише Данило Дураковиќ, се запишува Јанко-
виќ Дураковиќ Надежда. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2082/96. (8059) 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Трговското претпријатие 
„СЛОВЕНИЈА-КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. ул. 
„Дурмиторска" бр. 21-б. 

Се брише досегашниот застапник Јулијана Исоска, 
директор со неограничени овластувања, а се запишува 
Миријана Истатова, директор со ограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I 
2457/96. 

Скопје, Срег. бр. 
(8298) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2689/96, го запиша во судскиот регистар про-
ширувањето на дејност на Трговското услужно прет-
пријатие „ИНСТА“ увоз-извоз д.о. ул. „Беличица“ 31, 
Гостивар. 

Дејноста се проширува со: 090123, 110404, 050301, 
050302, 011320. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2689/96. (8299) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1761/96 на регистарска влошка бр. 1-68156-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување на правото за 
вршење работи во надворешниот трговски промет на 
Трговското претпријатие „ГИБСОН" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Коста Шахов“ бр. 8, Скопје. 

Основачи: Наумовски Васил од Скопје, ул. „Три-
фун Хаџи Јанев“ бр. 1/1-5, Голдстеин Исидор од Бра-
зил, Силберстени Јанкел од Минхен, Будак Септимиу 
Луциан од Букурешт. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 
110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, 
реекспорт, шпедиција, консигнација, комисиона про-
дажба. 

Неограничено овластување, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во областа на на-

дворешниот трговски промет е Наумовски Васил, в.д. 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1761/96. (8296) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2773/96 на регистарска влошка бр. 1-12339-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за услуги, трговија и прои-
зводство „МАКРЕКЛАМ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Иво Лола Рибар“ бр. 21, Куманово. 

Претпријатието со одлука од 20.09.1996 година име-
нува лице овластено за застапување на внатрешен и 
надворешен трговски промет: 

Се брише Небојша Крстевски, директор без огра-
ничување, а сс занишува Миодраг Жибак, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2773/96. (8300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2275/96 на регистарска влошка бр. 1-67781“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на „АВТОТЕКС" д.о.о. 
Претпријатие за трговија со возила и делови, увоз-из-
воз „Плоштад Маршал Тито“ бб, Тетово. 

Се брише досегашниот застапник Коста Парлиќ, 
в.д. директор без ограничување, а се занишува Драго-
љуб Матовски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2275/96. (8301) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2302/96 на регистарска влошка бр. 1-2181 “О-
О-О, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешното трговско работење на 
Трговското претпријатие за трговија на мало и голе-
мо, извоз-увоз, производство и угостителство „ТИ-
ГАР“ а.д. ц.о. Крива Паланка, ул. „М. Тито“ бр. 140. 

Дејноста на претпријатието во внатрешното тргов-
ско работење се прошируваат со: 060502 и 110109. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2302/96. (8297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2871/96 на регистарска влошка бр. 1-55059-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија и услуги 
„И.Т.И. ВАДАКА" увоз-извоз д.о.о., ул. „Ѓорче Пе-
тров“ бр. 108 а, Скопје. 

Се брише Ивица Шремпф, се запишува Раффаеле 
Ерби. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2871/96. (8013) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2457/96 на'регистарска влошка бр. 1-29632-0-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2712/96, на регистарска влошка бр. 1-37052-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претприајтието за рекламни, книговод-
ствени и графички услуги и галерија „БУТОН И“ 
д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 5/43, Скопје. 

Дејности: 012421, 050100, 050201, 05002, 050302, 
080111, 080114 , 080112, 080129, 110109, 110303, 110401, 
110404, 120311, 120349, 120361, 120362, 120364. 

Од Основниот Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2712/96. ' (8014) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3012/96, на регистарска влошка бр. 1-62937-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и промената на лице на Трговското, услужно и 
производно претпријатие „МУВЕКТ-ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ" д.о.о. експорт-иморт ул. „Козле“ Б-3 бр. 88/12 
вл. I, Скопје. 

Се брише Павловски Сашко, вд директор а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Тренеска 
Елена. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3012/96. - - (8053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2950/96 на регистарска влошка бр. 1-97-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на застап-
ник на Јавната Здравствена организација Институт за 
белодробни заболувања и туберкулоза ц.о. ул. „Вол-
канска“ бр. 17, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен 
промет Ставре Нолчев, директор без ограничување, а 
се запишува Стефан Талевски, вршител на должност 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2950/96. - - - - (7963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2644/96, на регистарска влошка бр Л-67621“О-
О-О, го запиша во судскиот регистар пристапување на 
основач на Претпријатието за трговија и услуги „А-
РИАН КОМ - 96" д.о.о. експорт-импорт ул. „Браќа 
Реџепагиќ" бр. 15, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Орде Зафировски 
како основач. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2644/96. ^ ^ ^ ^ (7964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2651/96, на регистарска влошка бр. 1-68215-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на фирма 
на трговец поединец на ТП „АВТОПРЕВОЗНИК 
МЕНДУХ ЕЈУП ЏЕМИ“ с. Одри, Тетово. 

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602. 
Лице овластено за застпаување е Мендух Џеми -

управител, без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица, ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврсктие сторени спрема трети лица, ТП одго-

вара лично со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2651/96. (8050) 
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блика Македонија Централно основно училиште „Јор-
дан Константинов - Џинот“ ц.о. - с. Долно Количани -
Скопје (6496) 
Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 

за Промет на големо и мало Сасуен" експорт - импорт 
д.о.-Скопје“. (6495) 

Правоаголен печат под назив: „Фризерски салон 
„Пеица“ - Скопје. (6489) 

Тркалезен печат и штембил: „Претпријатие за про-
изводство и промет на големо и мало „Рапид Комерц“ 
увоз-извоз д.о.о. - Скопје (6490) 

Мал тркалезен печат под назив: „Сојуз на синдика-
тите на Македонија“ ОСН ОРГ. на ССМ при Завод за 
рехабилитација на деца и младинци - Скопје“ (6491) 

Тркалезен печат под назив: „Основно училиште 
„Тефејуз" - Скопје во средината на печатот да стои 
грбот на Р.М. (6492) 
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Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 135327/93 издаден од УВР - Куманово на 
име Рецеп Аднан, Куманово. (6482) 

Пасош бр. 0169789 издаден од УВР - Куманово на 
име Фазлији Авдираман, с. Матејче, Куманово. (6483) 

Пасош бр. 0810023 издаден од УВР - Гевгелија на 
име Лидија Коцева, ул. „Владо Кантарџиев" бр. 18, 
Гевгелија. (6484) 

Пасош бр. 946677/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Сашо Гелев, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 33-1/2, Скопје. 

(6485) 
Пасош бр. 309584/94 издаден од УВР - Гостивар на 

име Благоја Дамјановски, ул. „Кеј Вардар“ бр. 4/12, 
Гостивар. (6486) 

Пасош бр. 6015112/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Сузана Димитровска, ул. „Август Цесарец" бр. 3-
5/1, Скопје. (6487) 

Пасош бр. 213318/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓи Димишковски, ул. „Август Цесарец" бр. 3-5/1, 
Скопје (6488) 

Пасош бр. 0133776/93 издаден од УВР - Скопје на 
име Екрем Абдуловски, с. Грушино, Скопје. (6489) 

Пасош бр. 407941 издаден-а од УВР - Тетово на име 
Аљиљи Аљиљ, с. Камењане, Тетово. (6490) 

Пасош бр. 0016952 издаден-а на име Андонов 
Митко, с. Миравци, Гевгелија. (6491) 

Пасош бр. 0290395 издаден на име Пешовски Владо, 
ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Берово. (6492) 

Пасош бр. 257211 издаден-а од УВР - Струмица на 
име Аливков Ратко, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 41/13, 
Струмица. (6493) 

Димплома и свидетелство издадени од ЦЕНО 
„Злате Манакоски“ - Гостивар на име Наумовски Пе-
тар, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 39, Гостивар. . (6494) 

Пасош бр. 286460/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ацо Златановски, ул. „Ризо Ризов“ бр. 9-б, Скопје. 

(6493) 
Пасош бр. 637143 издаден од УВР - Скопје на име 

Мустафа Љебибе, ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 42, Скопје 
(6494) 

Пасош бр. 973327 издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Џемал, ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 42, Скопје 

(6495) 
Пасош бр. 659212 издаден од УВР - Куманово на име 

Бајрами Амет, с. Сопот, Куманово. (6496) 
Пасош бр. 0552354/95 издаден од УВР - Скопје на 

име Неџат Аљими, с. Арачиново ул. „8" бр. 31. Скопје 
(6497) 

Пасош бр. 371620/94 издаден од ОВР - Струга на име 
Елмази Нешат, с. Калишта, Струга (6498) 

Пасош бр. 763234/96 издаден од УВР Скопје на име 
Надежда Крковска, ул. „Влае“ бр. З-а Скопје (6499) 

Пасош бр. 0681684, издаден од Амбасадата во Гер-
манија на име Мехмед Суварат, ул. „Дринска“ бр. 46, 
Скопје 

Чековна книшка бр. 0014351.97 чекови од бр. 
0002992675 до 0002992678 издадена од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Трајковски Трајче, Скопје 

Решение бр. 18-6739/2 компензациона работа со 
странство издадено од Министерство за надворешни ра-
боти, Скопје на име Претпријатие „Жас-Ком" Скопје 

Пасош бр. 153602/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Рашид Хајредин,ул. Струмичка бр. 10-2/1 Скопје 

(6503) 

Работна книшка издадена на име Тодоровска Тат-
јана, Скопје. (6482) 

Работна книшка издадена на име Љуба Павловска, 
Скопје. 66483) 
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Чековна книшка и чекови од бр. 0002336347 до 
0002336351 и бр. 000233635 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Ицковски Драган, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 7/18 Скопје (6484) 

Чековна книшка бр. 0015215/70 и чекови од бр. 
2765321 до 2765234 издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Кралевски Милорад, ул.„Франц Пре-
шерн" бр. 76, Скопје. (6485) 

Чековна книшка бр. 34028-97 издадена од Стопанска 
банка а.д. Скопје на име Весна Милевска, ул. „Руди 
Чаевац" бр. 12/3/8 Скопје. (6486) 

Чековна книшка бр. 0013456-18 издадена од Стопан-
ска банка а.д. Скопје на име Милан Тодоровски, Скопје 

Чековна книшка бр. 8365/51 издадена од Комерци-
јална банка а.д. Скопје на име Миле Спирев, Скопје 

Пасош бр. 345715/94 издаден од УВР-Куманово на 
име Соња Петрушевска, ул. Тане Георгиев бр. 15 Кума-
ново. (6504) 

Пасош бр. 515478/95 издаден од УВР-Тетово на име 
Ментор Самрији, ул. блок 82 а-а1 БР. 6. Тетово. (6505) 

Пасош бр. 031754/93 издаден од УВР-Скопје на име 
Наташа Јорднова, ул. Рузвелтова бр. 2/24, Скопје (6506) 

Чек-ови од тековна сметка бр. 18348-35 и чекови од 
бр. 2782063 до 2782069. издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Невенка Крушаровска, Скопје. (6508) 

Чек-ови од тековна сметка бр 12277-03 и чекови од 
бр. 2391138 до 2391144. издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Здравка Терзиева Теовска, Скопје 

(6509) 
Чековна карта бр. 117050/34 издаден од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Клара Павловска, 
Скопје. (6510) 

О Б Ј А В И 

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

О Б Ј А В У В А 

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

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 7.866 

0102 Производство на јаглен 5.203 

0105 Производство на нафтени деривати 9.133 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 4.587 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.838 

0109 Производство на обоени метали 8.724 

0110 Преработка на обоени метали 6.151 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.466 

0112 

0113 
0114 

Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 
Металопреработувачка дејност 
Машино1радба 

4.370 
4.685 
5.523 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.018 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 4.596 

0118 Производство на базни хем. производи 5.483 

0119 Преработка на хемиски производи 8.131 
0120 Производство на камен, чакал и песок 5.910 

0121 Производство на градежен материјал 7.046 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 5.716 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.589 

0124 Производство и преработка на хартија 4.154 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 4.172 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.884 

0127 Производство на кожа и крзно 3.745 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 3.136 

0130 Производство на прехранбени производи 6.997 

0131 Производство на пијалаци 8.659 

0132 Производство на добиточна храна 5.968 

0133 Производство и преработка на тутун 7.554 

0134 Графичка дејност 5.132 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 6.934 

0139 Производство на разновидни производи 4.915 

0201 Земјоделско производство 4.678 

0202 Земјоделски услуги 7.043 

0203 Рибарство 4.187 

0300 Шумарство ч.961 

0400 Водостопанство 5.820 

0501 Високоградба 4.151 

0502 Нискоградба и хидро градба 5.138 

0503 Инсталатерски и завршни работи 
во градежништвото 4.022 

0601 Железнички сообраќај 6.498 
0604 Воздушен сообраќај 10.994 

0605 Друмски сообраќај 4.716 

0606 Градски сообраќај 6.614 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.176 

0701 Трговија на мало 5.036 

0702 Трговија на големо 8.560 

0703 Надворешна трговија 6.204 

0801 Угостителство 5.024 

0802 Туристичко посредување 6.917 

0901 

0902 
1001 

Занаетчиски услуги и поправки 
Лични услуги и услуги на домаќинство 
Уредување на населби и простори 

5.097 

4.132 

6.614 
4.685 0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4.132 
5.523 1001 Уредување на населби и простори 
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1002 Станбена дејност 8.445 

1003 Комунална дејност 6.323 

1101 Банкарство 7.432 

1102 Осигурување на имоти и лица 12.237 

1103 Услуги во областа на прометот 9.726 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.449 

1105 Геолошки истражувања 6.261 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 4.453 

1109 Деловни услуги 7.606 

1201 Образование 5.936 

1202 Научно истражувачка дејност 6.828 

1203 Култура, уметност и информации 6.274 

1204 - Физичка култура и спорт 5.346 

1301 Здравствена заштита 6.467 

1302 Општетствена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.208 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.430 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.571 

1403 Здруженија 8.691 

1404 Политички партии, општествени организации, 
здруженија и други организации 8.393 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд 
и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец декември 1996 година која се приме-

нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.100,00 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
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