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

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

Понеделник, 15 мај 1995 
Скопје 

Број 25 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

581. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободува од натамошно извршување 

на изречената мерка за безбедност протеруваа на 
странец од земјата осуденото лице: 

1. Лазо Сотир Насто од с. Шули - Корча. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

менува со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ните лица: 

1. Стојче Божин Јосевски, с. Амзибегово, во тра-
ење од 4 месеци, 

2. Сашко Живко Веселинов од с. Градец, во траење 
од 30 дена. 

III 
Извршувањето на паричната казна му се заменува со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Васе Ванчо Блажевски од с. Д. Матка, во износ од 

20.000,00 денари. 
IV 

Извршување на изречената казна затвор му се заме-
нува со условна осуда за време од 2 години на осуденото 
лице: 

1. Сашо Трпе Ничевски од Скопје, во траење од 6 
месеци. 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вал,е на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ацо Звонимир Крстиќ од Скопје, во траење од 6 

месеци 
2. Костадинка Јордан Ѓорѓиевска од Прилеп, во тра-

ење од 6 месеци. 
VI 

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

Бр, 08-397 
5 мај 1995 година 

Скопје 

582. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Врз основа на член 37, став 3 од Законот за надво-
решно-трговско работена („Службен весник на РМ“ 
бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата 
на1 Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И РА-
БОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ 

ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Странско правно лице може да отвори претставниш-

тво во Република Македонија ако со тоа придонесува за 
унапредување на економските односи со странство, 
поврзувана на странски лица со домашни претпријатија 
и со други правни лица и зголрмување на извозот на 
стоки и услуги од Република Македонија (во натамо-
шен текст: странско лице). 

Член 2 

Во Република Македонија може да отвори претстав-
ништво странско лице кое врши стопанска дејност 
(производство, промет на стоки и на услуги), банкар-
ско-финанснска дејност или работи на осигурување, на-
ционална и меѓунационална организација во која се зач-
ленети странски лица што се занимаваат со стопанска 
дејност, како и национална и меѓународна односно ре-
гионална организација што се занимава со унапреду-
вање на размената со Република Македонија. 

Како странски лица во смисла на оваа уредба не се 
сметаат претпријатијата и другите облици на стопански 
дејности што во странство ги основале граѓани на Репу-
блика Македонија. 

Член 3 
Странско лице може само или заедно со друго стран-

ско лице да отвори претставништво. . 
Претставништвото с 'составен дел на странското 

лице и нема статус на правно лице. Претставништвото 
ги врши работите по налог на основачот. 

На странско лице кое има претставништо во Репу-
блика Македонија може да му се одобри отворање на 
еден или повеќе ограноци на тоа претставништво. 

Странско лице не може да отвори претставништво 
во областа на вооружувањето и воената опрема. 

Член 4 
Странско лице може да отвори претставништво за-

ради истражување на пазарот, вршена на претходни и 
подготвителни дејствија за склучувани на договори за 
извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за 
увоз со кој се унапредува и развива производството, на 
договори за долгорочна производствена кооперација, 
деловно-техничка соработка и странски вложуван,а и 
на договори за прибавување и отстапување право од 
индустриска сопственост и знаење и искуство. 

Странска банка или друга финансиска организација 
може да отвори претставништво заради истражување 
на пазарот во областа на финансиско-банкарското ра-
ботење и заради претставувана на основачот со прет-
ходна согласност на Народната банка на Македонија. 
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Странско осигурително друштво може да отвори 
претставништво во областа на осигурувањето заради 
воспоставувана деловна соработка со домашни друш-
тва за осигурување или претпријатија со претходна со-
гласност на Министерството за финансии. 

Странско лице што врши сообраќајни услуги во воз-
душниот сообраќај може да отвори претставништво за 
агенциски работи во воздушниот сообраќај заради про-
давана сопствени превозни документи, во согласност 
со склучените договори за таа продажба, со меѓународ-
ните договори и со прописите со кои се уредува девиз-
ното работење. 

Член 5 
Претставништвото почнува со работа по уписот во 

Регистарот на претставништвата на странски лица во 
Република Македонија (во натамошен текст: Реги-
стар), кој се води во Министерството за надворешни 
работи. 

Претставништвото може да ги врши само работите 
што се запишани во Регистарот. Регистарот содржи: 
евидентен број, назив и седиште на основачот, назив и 
седиште на претставништвото, работите што ги врши 
претставништвото, податоци за вработените лица и по-
датоци за настанатите измени. 

Барањето за упис во Регистарот содржи: фирма на 
основачот, фирма и седиште на претставништвото, деј-
ност на претставништвото и вкупниот број на лицата 
вработени во претставништвото. 

Кон барањето за упис во Регистарот странското 
лице поднесува во оригинал и заверен превод: 

1) Исправа за уписот на странското лице во региста-
рот што се води во односната земја, односно друга соод-
ветна исправа според прописите на односната земја; 

2) Програма за работа на претставништвото; 
3) Заверена изјава на странското лице дека ја пре-

зема одговорноста за сите обврски што ќе настанат во 
Република Македонија во врска со работата на прет-
ставништвото; 

4) Одлука за назначува!ве раководител на претстав-
ништвото, или одлука за овластуваа на лице врабо-
тено во претставнишвото со која тоа лице се овластува 
да го претставува претставништвото; 

5) Податоци за државјаните на Република Македо-
нија што се вработени во претставништвото. 

6) Согласности од член 4 став 2 и 3. 
На отвораното, работата и престанокот со работата 

на огранокот на претставништвото сообразно се приме-
нуваат одредбите за отвораното на претставништвото. 

Министерството за надворешни работи е должно за 
бараното за отворано претставништво да одлучи во 
рок од 30 дена од денот на поднесуваното на бараното. 

За уписот на претставништвото во Регистарот, ми-
нистерот за надворешни работи донесува решение кое 
се објавува во „Службен весник на Република Македо-
нија4' на сметка на странското лице. 

Ако некои исправи или факти од ставот 4 на овој 
член бидат изменети, странското лице е должно во рок 
од 15 дена од денот на настанатите измени да го извести 
Министерството за надворешни работи заради евиден-
тирано во Регистарот. 

2. РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВОТО 

Член 6 
Претставништвото го претставува раководителот 

на претставништвото или лице вработено во претстав-
ништвото што ќе го овласти странското лице. 

Член 7 
Странското лице с должно, до 31 март од тековната 

година, да му достави на Министерството за надво-

решни работи годишен извештај за работа на своето 
претставништво во изминатата календарска година, кој 
содржи податоци за работеното на странското лице со 
Република Македонија преку тоа претставништво како 
и податоци за вработените лица во претставништвото. 

Член 8 
Претставништвото е должно во својата работа да ги 

применува прописите на Република Македонија. Кон-
трола и надзор над примената на прописите ја вршат 
надлежните органи на управата во рамките на своите 
надлежности. 

Надлежниот суд ќе му ја достави на Министерството 
за надворешни работи правосилната пресуда со која на 
странското лице што отворило претставништво му е 
изречена казна за стопански престап поради повреда на 
одредбите на оваа уредба односно на другите прописи 
со кои се уредува надворешно-трговското работено и 
девизното работено, а органите од став 1 на овој член -
конечното решение што го донесуваат во рамките на 
своите надлежности. 

Член 9 
Министерството за надворешни работи донесува ре-

шение за брише!ве на претставништвото од Региста-
рот, по барано на основачот или ако претставништвото 
повеќе не ги исполнува условите пропишани со оваа 
уредба, а кои се утврдени во решението за уписот во 
Регистарот на претставништвата. 

Во решението од став 1 на овој член ќе се определи 
рок за престанок со работа на претставништвото кој не 
може да биде подолг од шест месеци. 

Решението за бришење на претставништвото од Ре-
гистарот се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“ на сметка на странското лице. 

3. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 10 
Со парична казна од 50 до 150 плати ќе се казни за 

стопански престап странското лице ако претставниш-
твото отпочне со работа пред уписот во Регистарот или 
ако врши работи за кои не е запишано во Регистарот 
(член 5 став 1 и 2). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во претставништвото со парична 
казна од 5 до 10 плати. 

Член 11 
Со парична казна од четири до осум плати ќе се 

казни за прекршок странското лице ако не го извести 
Министерството за надворешни работи за измени на 
исправите и фактите (член 5 став 8) и ако до 31 март 
тековната година не му достави на Министерството за 
надворешни работи и ^ештај за својата работа во изми-
натата година (член 7). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во претставништвото со 
парична казна од една петина до две плати. 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 12 

Странски лица кои до денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба добиле одобрение од Министерството за 
надворешни работи за отворано претставништво, а чие 
работекве не е во согласност со одредбите на рваа 
уредба се должни работењето на претставништвата да 
го усогласат со одредбите на оваа уредба во рок од шест 
месеци од денот на нејзиното влегуваа во сила. 

Ако странското лице не постапи според одредбата 
од став 1 на овој член, Министерството за надворешни 
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работи ќе донесе решение за бришење на претставниш-
твото од Регистарот. 

Член 13 
Со денот на влегуванлто во сила на оваа уредба 

престанува да се применува Уредбата за отворање и 
работа на претставништва на странски лица во Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ44 бр. 75/89), на територи-
јата на Република Македонија. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-640/7 
8 мај 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија , 
Бранко Црвенковски, с.р. 

583. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПОМОШТА ОД РЕПУБЛИКА ИТА-
ЛИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НАМЕНЕТА. ЗА СТОЧНА ХРАНА (КОН-

ЦЕНТРАТ) 

1. Средствата што Владата на Република Италија ги 
додели како помош на Република Македонија со на-
мена за сточна храна (концентрат) во износ од 
1.553.399.329 лири на крајните корисници ќе се распо-
редат преку Републичката дирекција за стоковни ре-
зерви. 

2. Републичката дирекција за стоковни резерви 
средствата од точка 1 на оваа Одлука во денарска про-
тиврсдност ќе ги врати на сметка на Министерството за 
развој - Компензациони фонд „Странска помош44 од 
Република Италија со дисконт од 42% од набавната 
цена за продадената стока во готово и со дисконт од 
32% за продадена стока со одложено плаќање. 

3. За продадената сточна храна (концентрат) во го-
тово, Републичката дирекција за стоковни резерви на-
платените средства од претпријатијата - крајни корис-
ници ги уплатува на сметката на Министерството за 
развој - Компензациони фонд од странска помош од 
Република Италија наредниот ден од денот на уплатата 
на нејзината жиро - сметка. 

4. За продадената сточна храна (концентрат) со од-
ложено плаќано во поглед на роковитс за наплата на 
побарувањата се применуваат одредбите утврдени со 
Одлуката за прибирање, користење и управување на 

средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
ното во „Службен весник на Република Македонија44. 

Број 23-1087/1 
25 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски,с.р. 

584. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ44 бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ44 бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ГО-
ЛЕМАТА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЛИБИСКА НА-

РОДНА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Големата Социјалистичка Либиска Народна 
Арапска Џамахирија. 

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“. 

Бр. 23-1117/1 Претседател на Владата на 
8 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

585. 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

Буџетите („Службен весник на РМ“, бр. 79/93) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата за усогласување на приходите на 

општинските буџети се дава позајмица во износ од 
1.840.000 денари на собранијата на општините: 
1. Македонски Брод 230.000 денари 
2. Дебар 400.000 денари 
3. Демир Хисар 200.000 денари 
4. Кичево 400.000 денари 
5. Крушево 200.000 денари 
6. Неготино 200.000 денари 
7. Пробиштип 21б:в0(Уденари 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање од три месеци. 

3. Враќаното на позајмиЦата се обезбедура со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на,позајми-
цата во Министерството за финансии. 

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

Македонија44. 
Бр. 23-1164/1 Претседател на Владата на 

8 мај 1995 година Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

586. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ44 број 40/90 и 63/94) и 
шен 46, став 5 од Законот за Владата на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20 март 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
И НАЗНАЧУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ И ГРА-
ДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1) Од должноста урбанистички и градежни инспек-
тори во Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина, се разрешуваат: 



/ 

Стр. 596-Бр. 25 

1. Грков Панче, дипломиран градежен инженер од 
должноста градежен инспектор и извршител на 
извршни управни акти за Општината Кавадарци; 

2. Ацо Димитровски, дипломиран инженер архитект 
од должноста урбанистички инспектор за Општината 
Кавадарци; 

3. Стојановски Ацо, дипломиран градежен инженер 
од должноста урбанистички-градежен инспектор за 
Општината Кратово; 

4. Лазаревски Љупче, дипломиран градежен инже-
нер од должноста градежен инспектор за Општината 
Битола; 

5. Ламбе Малинов, дипломиран инженер архитект 
од должноста началник на одделението за инспекциски 
служби за општините на градот Скопје; 

6. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер од 
должноста градежен инспектор во Одделението за ин-
спекциски служби за град Скопје и 

7. Кировски Владимир, дипломиран инженер архи-
тект од должноста урбанистички инспектор во Одделе-
нието за инспекциски служби за град Скопје. 

2) За урбанистички и градежни инспектори во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита.на животната средина се назначуваат: 

1. Јовановски Марјан, дипломиран инженер архи-
тект - за градежен инспектор за Општината Битола; 

2. Грков Панче, дипломиран градежен инженер - за 
урбанистички инспектор за Општината Куманово. 

3. Јовановски Бобан, дипломиран инженер архитект 
- за урбанистичко-градежен инспектор и извршител на 
извршни управни акти за Општината Виница; 

4. Тевчев Панче, дипломиран инженер архитект - за 
урбанистички инспектор во Општината Гостивар; 

5. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер - за 
урбанистичко-градежен инспектор и извршител на 
извршни управни акти за Општината Дебар; 

6. Менча Местимаруф, дипломиран инженер архи-
тект - за урбанистички инспектор за Општината Кава-
дарци; 

7. Ацо Димитровски, дипломиран инженер архитект 
- за градежен инспектор и извршител на извршни 
управни акти за Општината Кавадарци; 

8. Крстевски Санде, дипломиран градежен инженер 
- за градежен инспектор за Општината Кочани; 

9. Кировски Владимир, дипломиран инженер архи-
тект - за урбанистичко-градежен инспектор за Општи-
ната Кратово; 

10. Пенчевски ,Славко, дипломиран инженер архи-
тект - за урбанистички инспектор за Општината Титов 
Велес; 

11. Ацо Стојановски, дипломиран градежен инже-
нер - за градежен инспектор во Одделението за инспек-
циски служби за градот Скопје. 

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

Број 17-628/2 Претседател на Владата на 
20 март 1995 година Република Македонија, 

/ Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
587. -

Врз основа на член 9 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/93), Влагата на Република Маке-
донија, на седницата одржан^ на 24.04.1995 година до-
несе 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
З А И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е 

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА 
ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШ-

ТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
1. Во Методологијата за проценка на вредноста на 

претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
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ник на Р.М." бр. 74/93) во делот III. ПРИСТАПИ НА 
ПРОЦЕНКА, во воведниот дел став II се брише а по 
став III се додава нов став кој гласи: 

„Пописот на средствата во претпријатието може да 
го вршат проценители со ограничено овластување или 
инжинери, техничари и други стручни лица од претпри-
јатието. Пописот што го вршат лицата од претпријати-
ето, потребно е да направат предмер и технички опис 
на сите средства. 

Во точка 1. Статички пристап, подточка 1.2. во став 
1 по зборот пристап се додаваат зборовите „и приходен 
пристап“ Третиот став се менува и гласи: ^ 

Под градежни објекти согласно оваа Методологија 
се подразбират производствени простори (фабрички 
хали, работилници, енергетски објекти, магацини, по-
гонски канцеларии, изложбени простори, угостителски 
простори и објекти, портирница магацини Л при-
дружни функции), административен простор и про-
дажни простори (продавници по намена или функција, 
угостителски простори, прирачни магацини за продав-
ниците и нивни придружни функции). 

Вредноста на градежните објекти се утврдува во 
пресметковни бодови врз основа на градежната цена, 
амортизацијата од аспект на физичка, функционална и 
технолошка состојба на објектот, надоместок за кому-
нално уредувана на градежното земјиште и местопо-
ложбата (за административни и продажни простори). 

Бројот на бодовите за градежната вредност на објек-
тот се утврдува според следните критериуми: тип на 
конструкцијата, градежните карактеристики, употре-
бените градежни материјали, степенот и квалитетот на 
финалната обработка, опременоста на објектите и про-
дажните простори и сл., а се одредуваат од пропишан 
Образец за утврдувана на градежната вредност на об-
јектите изразена во бодови, составен дел на оваа Мето-
дологија. 

За несанирани објекти од елементарни непогоди со 
видливи знаци на оштетување, врз основа на наод и 
мислење на стручна институција, бројот на пресметков-
ните бодови може да се намали за 15%. 

На така утврден број на бодови, за административ-
ните и продажни простори се додава и износот на бодо-
вите согласно местоположбата на просторот во градот-
населеното место (макро локациски услови) и местопо-
ложбата на просторот во самиот објект (микро локаци-
ски услови): 

централно градско подрачје 
А. - градски центар 

- трговски центри-комплекси 
и трговски улици 3600 боде 

- издвоени деловни простори 3000 “ 
Б. - останат дел од централното 

градско подрачје 2400 “ 
пошироко градско подрачје 
- реонски центри 1800 “ 

\ -центри во МЗ 1200 “ 
. - издвоени деловни простори 600 “ 

(Дефинициите на локалитетите: централно градско по-
драчје, градски центар, пошироко градско подрачје, ре-
онски центри и центри на МЗ, се во согласност со 
одредбите на Основните урбанистички планови). 

местоположба по катност 
-приземје 240 бода 
-подрум и кат 180 44 

местоположба по ориентација (за продавници) 
- излог од една страна 120 44 

- излог од две и повеќе страни 180 44 

- кон сообраќајница 120 44 

- кон пешачка улица 60 44 

други погодности 
- приод со возило 180 44 

- можност за користење простор 
пред објектот (за продавници) 180 “ 
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Приходната вредност на градежните објекти се 
утврдува со примена на методот на капитализација на 
заработувачка од закупнина. Како заработувачка се 
смета нето приходот по оданочување што би се оства-
рил со закупнина на објектите. Разликата помеѓу вред-
носта добиена со методот на капитализација на зарабо-
тувачката од закупнина и трошковниот пристап на про-
ценка на градежните објекти претставува корекција на 
вредност на градежните објекти за локациониот фак-
тор“; 

Вредноста на градежниот објект добиена врз основа 
на бројот на утврдените бодови, корегирана за степе-
нот на реалната амортизација на објектот и локаци-
ските погодности (за административни и продажни про-
стори), се зголемува за надоместокот за комунално уре-
дување на градежното земјиште утврден во Програмите 
за уредување на градежното земјиште на општините 
или актите што ги заменуваат нив, за локалитетот на 
кој се наоѓаат објектите, на денот на проценката на 
градежните објекти. 

Во подточка 1.3. по став 4 се додава нов став кој 
гласи: 

„Се проценува само деловна опрема, а опрема од 
општествениот стандард, канцелариска опрема и мебел 
се превзема од книговодствена вредност. Кога се про-
ценува мало претпријатие, вредноста на опремата по-
стара од 10 години се презема од книговодствената 
вредност“. 

Во подточка 1.10 на крајот на текстот се додаваат 
зборовите: „По сопствена оценка, проценителот може 
да врши проценка на некои од обврските, раководејќи 
се од актуелните промени во претпријатието, при што 
овие промени треба да соодветствуваат со промените 
во активата“. 

Во точка 3. Компаративен пристап, по ставот 3 се 
додава нов став кој гласи: 

„Компаративниот пристап може да се користи и при 
проценка на вредноста на одделни групи средства од 
активата на претпријатието. 

За проценката на одделни ставки на активата проце-
нителот може да ја користи методата на споредливи 
корекциони коефициенти. 

Агенцијата обезбедува споредливи податоци за про-
ценка на вредност на одделни групи средства. 

Методот на споредливи корекциони коефициенти на 
вредноста на групи на средства се применуваат на про-
ценка на деловните градежни објекти, деловната 
опрема, градежните објекти и опремата на средствата 
за општествен стандард, транспортните средства и за-
лихите на производи и производство во тек, стоки, ма-
теријали, резервни делови и ситен инвентар, доколку 
постојат споредливи коефициенти од најмалку 3 прет-
пријатија од иста или сродна ганка. 

Примената на овој методолошки пристап се состои 
од следните постапки кои ги спроведува проценителот 
со општо овластување: 

- се поаѓа од емпириски утврде нитебпшти коефици-
енти помеѓу книговодствената и преценетата вредност7 

на деловните градежни објекти,^еловната опрема, гра-
дежните објекти и опремата^на средствата за опште-
ствен стандард, транспортните средства и залихите; 

-општите коефиденти се пресметуваат како норма-
лизирани просечни ̂ л е м и н и утврдени од страна на 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал т.и. 
пондерациони (корекциони) коефициенти и претставу-
ваат ориентациони големини за проценителите со 
општо овластувала во утврдувањето на конкретните 
корекциони коефициенти за претпријатието; 

- проценителот со општо овластување врши кванти-
тативно прилагодување на општите коефициенти зе-
мајќи ја предвид специфичноста на средствата во прет-

пријатието, сврзани со нивната дејност, оценка на опш-
тата состојба на средствата од аспект на истрошеноста, 
застареноста, степенот на нивното користење, општата 
оценка за економската и финансиска состојба на прет-
пријатието (загуба, задолженост, ликвидност, деловна 
успешност) и други специфични елементи кои процени-
телот ги оценува како значајни за проценка на вредно-
ста на претпријатието; 

- конкретниот коефициент на прилагодувана за 
претпријатието може да се движи во распон од 60-100% 
од општиот коефициент; 

- проценетата вредност на деловните градежни об-
јекти, деловната опрема, градежните објекти и опре-
мата на средствата за општествен стандард, транспорт-
ните средства и залихите се добива со множење на нив-
ната книговодствена вредност со прилагодениот пон-
дерационен коефициент за секој елемент одделно; 

- проценителот со општо овластување дава образло-
жение за применетиот прилагоден пондерационен ко-
ефициент за секој елемент одделно. 

Другите елементи од активата и пасивата се проце-
нуваат согласно постапката според методот на кореги-
рана книговодствена вредност“. 

2. По делот IV, се додаваат два нови дела и тоа: 
„ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“ и „ПОСТАПКА НА ПРО-
ЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ГРУПИРАНИ СПО-
РЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ИСКАЖУВААТ ЗА-
ГУБИ ВО РАБОТЕЊЕТО“ кои гласат: 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
,Д. Претпријатието се обврза да достави до Агенци-

јата Извештај за сите понуди од кои е извршен изборот 
на проценители за иработка на Извештајот за проценка 
и сите пратечки документи за трансформација, доколку 
такви постојат (за Програма за трансформација, Од-
лука за трансформација). Во овој Извештај треба да 
бидат содржи ш податоците за цената и рокот за изра-
ботка на документите. Овие податоци Агенцијата ќе ги 
објавува во Агенцискиот информатор. 

2. Претпријатието не е должна да изработува Из-
вештај за проценка и Програма за трансформација, до-
колку степенот на приватизираност на претпријатието 
по Законот за општествен капитал изнесува најмалку 
51% и доколку претпријатието со Одлуката за транс-
формација го одбере моделот за пренесување на оста-
токот на акцииве на Фондот ^пензиско и инвалидско 
осигурување и на Агенцијата, за натамошна продажба 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. Ова ослободувана од 
обврска за изработка на Извештај за проценка и Про-

ама за трансформација не се однесува на претприја-
тијата кои се групирани според член 107 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал“ 

3.Претпријатието подготвува имотна листа во 
форма на Преглед на недвижен имот, кој ги содржи 
податоците за недвижниот објект, квадратурата и доку-
ментот на сопственост (доколку претпријатието распо-
лага со таков документ). 

4. Претпријатието доставува до Агенцијата листа на 
ДОО (доколку постојат во неговиот состав), со реги-
страциона документација и податоци за името на фир-
мата, процентот на уделот и проценета вредност на 
уделот“. 
VI. ПОСТАПКА НА ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КА-
ПИТАЛ ГРУПИРАНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
СТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА ШТО ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ ВО РАБОТЕ-

ЊЕТО . 
^Проценката на претпријатијата кои ,се групирани 

според Законот за преструктуиран,е на дел од претпри-
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јатијата што искажуваат загуба (Службен весник на РМ“ 
бр./95), се врши според билансот на состојбата на 
31 12.1994 година и билансот на успех за 1994 година, 
како и според податоците за пријавените побарувања 
од доверителите до 28.02.1995 година. 

Пасивата на билансот на состојба кај овие претпри-
јатија се усогласува со член 7 од Законот за преструкту-
ирање на дел од претпријатијата што искажуваат за-
губа. 

Вкупните обврски кои според Законот се третираат 
како траен влог, се конвертираат во акционерски капи-
тал, во иста номинална вредност. Општествениот капи-
тал, акционерскиот капитал и другите трајни влогови 
исто се презентираат во номинален износ. 

Се утврдува нова структура во пасивата на билансот 
на состојбата. 

Вака утврдената нова структура се применува на 
проценетата вредност на претпријатието. 

Се изготвува проценет биланс на состојба. 
Доколку делови на претпријатието се трансформи-

раат како посебни правни лица, потребно е да се подго-
тват поединечни биланси за секој дел одделно. Потоа се 
проценуваат средствата во активата а пасивата се усо-
гласува со тоа. Структурата на пасивата на секој дел 
(претпријатие) ќе биде идентична на структурата на 
пасивата на целото претпријатие доколку нема очи-
гледни припишувања на определени извори на опреде-
лени средства. 

Доколку претпријатието врши проценка според ме-
тодот на споредливи корекциони коефициенти и пред-
видува да продава одделни средства во постапката на 
преструктуирано (цели објекти, делови, опрема и сл.), 
истите ги проценуваат проценители со ограничено 
овластување. 

Содржината на Извештајот за проценка на вредно-
ста на претпријатијата со општествен капитал и остана-
тите елементи на прилозите на Извештајот за проценка 
за овие претпријатија, се подготвуваат според посто) -
ното Упатство“. / 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. До влегувањето во сила на Измените и дополнува-

њето на Методологијата за проценка на вредноста на 
претпријатијата со општествен капитал, Извештаите за 
проценка на ,вредноста на претпријатијата подготвени 
според претходната Методологија кои се доставени до 
нарачателот, Агенцијата ќе ги прифаќа на разгледу-
вано. 

2. Измените и дополнувањата на Методологијата за 
проценеа Да вредноста на претпријатијата со опште-
ствен капитал влегуваат во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1002/1 Претседател на Владата на 
25 април 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
588. 

Врз основа на член 27-г од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78; 43/78; 35/ 
85; 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 14/95), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

ПРАВИЛНИК 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ 

И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува висината на правото 
на паричен надоместок за помош и нега од друго лице и 
начинот и постапката за остварување на правото. 

Член 2 
Висината на паричниот надоместок за помош и нега 

од друго лице изнесува 23% од просечната месечна нето 
плата по работник во стопанството на Републиката, 
објавена во тековниот месец. 

За корисник кој има повисоко лично примање 
(плата, пензија) поголемо од 2 плати од просечната 
месечна нето плата по работник во стопанството на 
Републиката објавена во тековниот месец надоместо-
кот ќе изнесува 75% од износот утврден според став 1 
на овој член. 

По исклучок на став 2 на овој член, право на пари-
чен надоместок за помош и нега од друго лице, во 
висина утврдена во став 1 на овој член, имаат и осигуре-
ниците од член 27-а од Законот за социјална заштита. 

Член 3 
Правото на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице се остварува со поднесување на барање со 
соодветна медицинска документација и мнение на ма-
тичниот лекар за потребата од помош и нега до цента-
рот за социјална работа на чие подрачје корисникот на 
ова право има живеалиште. 

Член 4 
Правото на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице се остварува согласно Законот за социјална 
заштита, овој правилник и утврдената фактичка со-
стојба од страна на Комисијата за оцена на работната 
способност на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Комисијата за оцена на работната способност дава 
мислење за потребата од помош и нега на соодветен 
образец ,Наод, оцена и мислење“. 

За лицата од став 1 на член 27-а од Законот за 
социјална заштита, наод, оцена и мислење за потребата 
за помош и нега од друго лице дава надлежна стручна 
организација која врши распоредување под услови 
утврдени според прописите за распоредување и евиден-
тирање на лицата со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој. 

Член 5 
' Право на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице се остварува од првиот ден на наредниот 
месец по поднесување на барање. 

Член 6 
Надлежниот центар за социјална работа до 20-ти во 

месецот до Министерството за труд и социјална поли-
тика доставува барање за потребните средства за ис-
плата на паричниот надоместок за помош и нега од 4 

друго лице. 
Член 7 

За корисникот на паричниот надоместок за помош и 
нега од друго лице кој ова право го остварил според 
прописите на пензиското и инвалидското осигурување, 
до 30.06.1995 година исплатата ќе ја врши Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
на товар на средствата на Програмата за заштита на 
социјално загрозеното население за 1995 година. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи членот 3 од Правилникот за утврдување 
на висината на паричните помошни од социјална заш-
тита („Службен весник на РМ“, бр. 29/92). 

V Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 10-2267/2 Министер 
4 мај 1995 година за труд и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 
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9. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивил-
ните инвалиди од војната („Сл. весник на СРМ“, бр. 33/ 

I, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

Н А Р Е Д Б А 
А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
А ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД-
ИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
ивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и 
ни 1995 година, се определуваат јод основата која се 
гврдува во висина на просечната Месечна нето плата 
стварена во Републиката во претходното тримесечје 
д 8.465,00 денари и изнесуваат: 
I група 4.232,50 денари 

II група 3.386,00 денари 
II група 2.708,00 денари 
V група 2.116,00 денари 
V група 1.693,00 денари 

Износите на цивилните инвалиднини во точката 1 на 
ваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
росечната месечна нето плата во Републиката во пе-
иодот јануари - март 1995 година објавена од страна на 
Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната нива-
(иднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
ануари, февруари и март 1995 година конечно се опре-
(елуваат од основата која се утврдува на просечната 
1есечна плата остварена во Републиката во периодот 
жтомври, ноември и декември 1994 година, од 8.253,00 
денари и изнесуваат: 

I група 4.126,00 денари 
II група 3.301,00 денари 
III група 2.641,00 денари 
IV група 2.063,00 денари 
V група 1.650,00 денари 

3. Оваа Наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
1а објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 10-2438/1 Министер за труд и 
4 мај 1995 година социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с. р. 

590. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 111 од Уставот на Република Маке-
донија и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 
март 1995 година, донесе 

ј ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 218 став 2 од Законот за 
“органите н5 управата („Службен весник на СРМ “ бр. 
40/90). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на нејзиното објавувана во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 
| 3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативата на Владимир Борнаров од Скопје, со Реше-
ние У. бр. 93/94 од 22 февруари 1994 година поведе 
постапка за оценувана уставноста на членот 218 став 2 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со ставот 1 на 
член 218 од Законот е предвидено работникот да има 
право на приговор против секое решение со кое се 
одлучува за неговите права и должности во врска со 
работниот однос во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. Според став 2 на овој член од Законот, органот 
што го донел решението против кое е поднесен приго-
вор е должен да ги разгледа наводите во приговорот и 
да донесе решение. Исто така, Судот утврди дека со-
гласно ставот 3 на овој член од Законот, решението 
што се донесува по повод поднесениот приговор е ко-
нечно. 

5. Согласно член 15 од Уставот на Република Маке-
донија се гарантира правото на жалба против поеди-
нечните правни акти донесени во постапка во прв сте-
пен пред суд, управен орган или организација или други 
институции што вршат јавни овластувања. Со член 50 
став 2 од Уставот се гарантира судска заштита на зако-
нитоста на поединечните акти на државната управа и на 
другите институции што вршат јавни овластувања. 

Од наведените одредби произлегува дека граѓаните 
имаат право на судска заштита односно право на жалба 
против поединечните правни акти донесени, меѓу дру-
гите, и од управните органи, при што Уставот не пред-
видува исклучок од ова правило, односно можност со 
закон да се предвиди поинакво решение во смисла по 
правниот лек да одлучува органот што го донел реше-
нието против кое е поднесен приговорот. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека сми-
слата на член 15 и член 50 став 2 од Уставот, по жал-
бите на поединечните правни акти на сите граѓани на 
Републиката, па и на работниците во органите на упра-
вата е да се обезбеди двостепеност во одлучувањето, 
односно можност за одлучување од страна на друг ор-
ган кој не учествува во првостепената постапка. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од ова решение. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

Претседател 
У.бр. 93/94 на Уставниот суд на Република 

22 март 1995 година Македонија, 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

591. 
Врз основа на член 15 и член 70 точка 11 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на 10.05.1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Есконтната стапка на Народна банка на Репу-

блика Македонија од 15 мај 1995 година се утврдува на 
23% годишно. 

2. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за есконтната стапка на Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр. 12/95). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 15.05.1995 година. 

Претседател 
О бр 02-15/98-95 на Советот на Народна банка 
10 мај 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Гувернер, 
м-р Борко Стоевски, с.р. 
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592. 
Врз основа на член 15 став 2 точка 11 од Законот за 

банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/ 
93 и 78/93) и член 56 и член 70 точка 29 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на 10.05.1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНКА 
НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И 
СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ ОД З А -

КОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 
1: Во глава I потточка 5) после точка в) од Одлуката 

за документацијата и постапката за оценка на барањата 
за издавање на дозволи и согласности според одредбите 
од законот на банки и штедилници („Службен весник 
на РМ“, бр. 29/94) се додава нова точка г) која гласи: 

„Одредбите од точката в) кои се однесуваат на ос-
новни податоци за основачите на банката се однесуваат 
и при секоја сопственичка промена на структурата на 
основачкиот влог и стекнување на акции со право на 
управување со банката повеќе од 5% од вкупниот осно-
вачки влог. 

За промена во сопственичката структура на акциите 
со право на управување во смисла на став 1 од оваа 
точка неопходна е претходна согласност од Народна 
банка“. 

2. Точката г) станува точка д), а точката д) станува 
точка ѓ). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

Претседател 
О. бр. 02-15/99-95 на Советот на Народна банка 
10 мај 1995 година на Република Македонија ? 

Скопје Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

22. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93 и 14/95), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27.04.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ Ј А Н У А Р И - МАРТ 1995 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова одлука се утврдуваат основиците на осигуру-

вал,е според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурувани за обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кон земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци заради пресметуван,е и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување се разврстуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

' Ред. Катастарски приход Месечна основица 
број. во денари на осигурување 

1. до 400,00 2.500,00 
2. од 400,01 до 900,00 3.500,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 4.500,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 5.000,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 5.500,00 
6. над 7.000,01 6.000,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурувани. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи на општината. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 1995 
година. 

Бр. 08-1669 Претседател 
27 април 1995 година на Управниот одбор, 

Скопје Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

23 
Врз основа на став 3 на член 127 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурувани („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93) и член 40 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 50/94), Управниот одбор на 
фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 април 1995 
година, во постапка на ревизија ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕ-
СТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (РАБОТИ ВО ОБЛА-
СТА НА РАДИОЛОГОЈАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ) 
Член 1 

Глава „XXXI - РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА РА-
Д И О Л О Г И Ј А ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНО-
ВИ“ се брише. 

На работните места лекари и помошен персонал кои 
непосредно работат на подготвување и применување наѓ 
затворени гамаиметери повеќе не им се смета стажот 
на осигурување со зголемено траење. 

Член 2 
На работните места од член 1 на оваа одлука стажот 

на осигурување не им се смета со зголемено траење од 
денот на влегувањето во сила на Одлуката. 

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

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

Број 08-1671 Претседател 
27 април 1995 година на Управниот одбор, 

Скопје Ѓорѓи Атанасов, с.р. 
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24. 
Врз основа на член 35 од Статутот на Фондот на 

пензиското^ инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/ 
94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27.04.1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ,,ХЕПОС" - МЗТ -

СКОПЈЕ 
Член 1 

Во „ХЕПОС" - Металски завод „Тито“ од Скопје 
како работни места на кои работата е особено тешка и 
штетна по здравјето во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат следните: 

1. Ковач; 
2. Општ работник во Ковачко одделение; 
3. Бојадисувач - фарбар; 
4. Галванизатор; 
5. Работоводител на Ковачко одделение; 
6. Работоводител на Одделение за галванизација. 
На работното место под реден број 1 секои 12 ме-

сеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци 
стаж на осигурување, на работните места под реден 
број 2,3 и 4 секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување, а на ра-
ботните места под реден број 5 и 6 секои 12 месеци 
поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на 
осигурување. 

Член 2 
Стажот на осигурувани што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот 
од кога се распоредени на тие работни места, под услов 
за тој период да се плати додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

Член 3 
Доказите дека осигуреникот врши работи и задачи 

од член 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на 
документацијата со која располага работодавецот. 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата составена од по еден претставник 
на Стручната служба на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на работодаве-
цот и на органот на управата надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот, 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 08-1672 Претседател 
27 април 1995 година на Управниот одбор, 

Скопје Ѓорги Атанасов, с.р. 

25. 
Врз основа на став 3 на член 127 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 80/93) и член 40 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 50/94), Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27.04.1995 го-
дина, во постапка на ревизија ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕ-
СТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (КОНТРОЛА НА ЛЕ-

ТАЊЕ) 
Член 1 

Во точката 4а - КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ, глава 
XXVIII на член 2 од Одлуката за утврдување на работ-
ните места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемувањето на ста-
жот на тие работни места и постапката за утврдување 
на фактичката состојба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/ 
75), како работни места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење се утврдуваат следните: 

- инструктор на контрола на летање; 
- координатор на контрола на летање; 
- шеф на смена на контрола на летање; 
- терминална контрола на летање; 
- обласна контр?ола на летање; 
- природна контрола на летање; 
- аеродромска контрола на летање; , 
- помошник контролор на летање. 
На сите овие работни места секои 12 месеци поми-

нати на работа се сметаат како 16 месеци стаж на осигу-
рување. 

Член 2 
Стажот на осигурувани 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 одлуката. 

Член 3 
Доказите дека осигуреникот врши работи и задачи 

од член 1 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на 
документацијата со која располага работодавецот. 

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

на објавува!вето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 08-1674 Претседател 
27 април 1995 година на Управниот одбор, 

Скопје Ѓорги Атанасов, с.р. 

26. 
Врз основа на член 35 од Статутот на Фондот на 

пензиското и ивалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/ 
94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурувани на Македонија, на седницата 
одржана на 27.04.1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 

ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА 
„ИДНИНА“ - КРАТОВО 

Член 1 
Во фабриката за производство на вештачки бру-

севи, брусно платно и хартија „Иднина“ од Кратово 
како работни места на кои работата е особено тешка и 
штетна по здравјето во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат следните: 
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I. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
1. Сменоводител; 
2. Чистач; 
3. Претходна обработка; 
4. Млинар на кугличен млин; 
5. Млинар на вибрационен ,млин; 
6. Силоси и транспортни работници; 
7. Дозирач; 
8. Месач на маса; 
9. Рачни преси; 
10. Пресачи на (55-500 тонски преси; 
11. Рамнилка на маса-флекс; 
12. Одлепачки на мрежи; 
13. Работник на магнезит. 
На работните места под реден број од 1 до 3 секои 12 

месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурување, а на работните , места под реден 
број од 4 до 13 секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурувани. 
И. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕЧЕЊЕ И СУШЕЊЕ 

1. Сметководител; 
2. Дежурен на печка и сушара; 
3. Утовар - истовар на вагони (тунелска и коморна 

печка); 
4. Утовар - истовар на сушари. 
На работните места под реден број 1 и 2 секои 12 

месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурување, а на работните места под реден 
број 3 и 4 секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурувани. 
III. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА 

1. Планер машина; 4 

2. Стругови од 200-600; 
3. Бушилица; 
4. Заливач на олово. 
На работните места под реден број од 1 до 4 секои 12 

месеци поминато на работа се сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурувани. 
IV. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

1. Сменоводител; 
2. Команден центар со полимеризација; 
3. Чистач во БП/х; 
4. Одмотување, печатење и редење на стапови; 
5. Машина за електростатско и гравитационо нане-

сување на зрно; 
6. Подготовка за сврзно средство на I слој со систем 

на греење; 
7. Подготовка на сврзно средство на II слој со регу-

лација на систем за греење; 
8. Контрола на II сушара; 
9. Намотување со местено на топови; 
10. Нанесувана на прв слој на сврзно средство; 
11. Нанесување на втор слој на сврзно средство со 

редење на стапови во II сушара и буткана и контрола 
на стапови во I су шара. 

На работните места под реден број од 1 до 3 секои 12 
месеци поминати на работа се. сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурувани, на работните места под реден 
број од 4 до 9 секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурувани, а на ра-
ботните места под реден број 10 и 11 секои 12- месеци 
поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на 

.осигурување. 
V. ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ОТПАДОЦИ 
ОД БРУСЕВИ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА 
ЗРНОВО И ИМПРЕГНАЦИЈА НА СТАКЛЕНИ 

МРЕЖИ И НИВНО СЕЧЕЊЕ 
1. Сменоводител; 
2. Работник во командна кабина и електро одржу-

вани во погон за мрежи; 

З3. Работник на машина за штанцање и пакување; 
4. Работник во командна кабина и електро одржу-

вани во погон регенерација; 
5. Возач на вилушкар; 
6. Чистач; 
7. Работник на опслужуваа и импрегнација; 
8. Работник за собирана и класирање на брусеви; 
9. Работник за опслужуваа и одржување на дроби-

лична,линија и опрашување; 
10. Работник за опслужуваа и одржување на сита; 
11. Работник на мерење и пакувана на зрна; 
12. Работник на опслужувало и одржување на 

печка; 
13. ткајач на стаклено предиво. 

На работните места под реден број од 1 до 6 секои 12 
месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурување ̂  а на работните места под реден 
број од 7 до 13 секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување. 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот 
од кога се распоредени на тие работни места, под услов 
за тој период да се плати додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смет^-со зголемено траење. 

Член 3 
Доказите дека осигуреникот врши работи и задачи 

од член 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на 
документацијата со која располага работодавецот. 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата составена од по еден претставник 
на Стручната служба на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурува^ на Македонија, на работодаве-
цот и на органот на управата надлежен за работите на 
инспекција на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 08-1673 Претседател 
, 27 април 1995 година на Управниот одбор, 

Скопје Ѓорги Атанасов, с.р. 
27. 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурувале на Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 
преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за март 1995 година се усогласуваат за 0,47% или 
вкупно за 1,60% со извршеното усогласување од 1,06% 
за јануари и 0,07% за февруари. 

2. Со процентот од очка 1 на ова решение за март 
1995 година ќе се усогласи и паричниот надоместок за 
телесно оштетувано и за помош и нега. 

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

Број 02-1585 
21 април 1995 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 
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28. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. врсник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 

НА ПЕНЗИЈА ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА 
1. Најнискиот износ на старосна пензија за март 1995 

година се утврдува:. 
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-

зиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години 
(жена), во висина од 4.032,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години? (маж), односно над 20 години 
(жена), во висина од 3.925,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3.786,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за март 
1995 година се утврдува: 0 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз ос-
нова на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
4.032,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години 
(жена), во, висина од 3.925,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина.од 3.786,00 денари. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина од најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејната пензија. 

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

Бр. 02-1586 
21 април 1995 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 
29. 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувало („Сл. весник на Република 
Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на 
Фондот за пензиското и инвалидското осигурувале на 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ 

ПЕНЗИИ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА 
1. Земјоделските минимални старосни и семејни пен-

зии за март 1995 година се утврдуваат во износ од 
1.893,00 денари, што претставува 50% од висината на 
пензијата определела за корисниците од III група на 
најнизок износ на пензија. 

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

Број 02-1587 
21 април 1995 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 
30. “ 

Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на 
услови за вработување на инвалидни лица во периодот 
1991-1995 година и член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувало („Сл. весник на Република 
Македонија“ број 80/93 , 3/94 и 14/95), директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИ-
ЗИЧКИОТ РАЗВОЈ - ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ 

ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА 
1. Надоместокот за вработување на деца со пречки 

во психофизичкиот развој - деца на оси17реници, за 
март 1995 година изнесува 70.298,00 денари. 

2. ()ва решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-1588 
21 април 1995 година „ Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 
31. 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувало („Сл. весник на Република 
Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-

ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА 
1. Надоместоците определени со Решението за опре-

делување на надоместокот на трошоците за сместување 
и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот 
и физичкиот развој и инвалидите на трудот бр. 02-1305 
од 5.04.1995 год., за март 1995 година се усогласуваат со 
0,47% и изнесуваат: 

- надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради специјално образование и воспитание и стручно, 
односно работно оспособуван изнесува 2.496,00 де-
нари месечно по еден корисник; 

- кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој заради специјално образование е сместено кај 
друго семејство надвор од неговото место на живеење, 
надоместокот за трошоците за сместување и исхрана 
изнесува 1.997,00 денари месечно по еден корисник; 

- надоместокот за вршење на преквалификација или 
доквалификација на инвалидите на трудот во претпри-
јатијата изнесува 691,00 денари месечно по еден корис-
ник; 

- кога преквалификацијата или доквалификацијата 
на инвалидите на трудот се врши во претпријатие над-
вор од местото на живеење, а сместувањето е обезбе-
дено во интернат, надоместокот по еден корисник изне-
сува 1.380,00 денари; 

- за децата и младинците што се наоѓаат на стручно 
односно работно оспособуван и за инвалидите на тру-
дот за време на преквалификација или доквалифика-
ција, а не се сместени во интернат, надоместокот за 
исхрана (топол оброк) месечно изнесува 456,00 денари 
по еден корисник. 

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

Број 02-1589 
21 април 1995 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена постапка за сопственост и 

надомест на штета од страна на Поповиќ Елизабета 
против Митревски Душко со непознато место на живе-
ење. 
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Согласно чл. 84 т.4 од ЗПП на тужениот Митревски 
Душко со непознато место на живеење му се поставува 
привремен застапник Снежана Жераиќ адв. од Скопје, 
а во врска со тужбата поднесена од страна на тужител-
ката Поповиќ Елизабета од Скопје за утврдување 
право на сопственост, надомест на штета и стекнување 
без основ. Привремениот застапник го назначува Опш-
тинскиот суд Скопје I - Скопје и истиот ќе ги превземе 
сите дејствија и ќе го застапува тужениот во постапката 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XVI.; бр. 14/ 
95. ^ (208) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Неџат Асани против тужената 
Силвија Асани која се наоѓа во Германија со непозната 
адреса, 

Се повикува тужената Силвија Асани од Германија 
во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен 
поднесок да го извести судот за местото на своето живе-
алишта или лично да се јави пред судот и да достави 
податоци за местото на живеење. Во спротивно судот 
ќе и постави привремен старател од редот на адвока-
тите преку Центарот за социјални работи на град 
Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1480/ 
95. (204) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Анти Аврамовски од Скопје, против тужениот Кон-
стантине Кириацопулес со непозната адреса на живе-
ење., 

Се повикува тужената Константине Кириацопулес 
да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во судот и да ја достави својата адреса на живеење и 
престојување или во тој рок да достави полномошно за 
лице кое ќе ја застапува во постапката. 

Доколку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот, 
не ја достави својата адреса ниту овласти полномошник 
кој ќе ги застапува нејзините интереси, судот ќе и по-
стави привремен старател во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, II П. бр. 
1484/95. (209) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смртта на покојниот Кадри Ајше од с. Камењане, ро-
дена 1919 година. 

Се повикува лицето Кадри Ајше родена 1919 година 
во с. Камењане да се јави во Општинскиот суд во Те-
тово или пак, во било кое друго лице кое нешто знае за 
истата и тоа во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 9/95. (214) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителите Мисими Бајрами и Мисими Изет од 
С. Слатино, против тужените Идризи Назиф, Идризи 
Шабан, Идризи Шукри, Изети Бахри, Мисими Исмаил, 
Идризи Шафи, Идризи Рамадан, Рукија Идризи, Едибе 
Идризи, Саит Изети, Имери Изети, Сеадин Изети, 
Аџере Изети, Афизе Изети, Зулќуфли Изети, Абдира-
ман Изети, Ирфан Изети, Азбие Изети, Ханифе 
Изети, Атифете Изети и Санија Изети сите од С. Сла-
тино со непозната адреса во странство. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1208/94. (205) 

Пред Општинските суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Тафили Не-
шат од Тетово против тужените Шерифи Џеладин, Ше-
рифи Абаз, Шерифи Менсур, Шерифи Ирфан, Шерифи 
Ирфет, Шерифи Хасије и Шерифи Умије сите од Те-
тово сега сб непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот да до-
стават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно по истекот од 30 дена судот преку ЦСР -
Тетово ќе им постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 571/95. (206) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор меѓу 
лицето односно законските наследници на пок. Кочо 
Богоевиќ, Оливера Храниловиќ и Србољуб Богоевиќ 
од Тетово, против Ибрахими Ибрахим од Тетово ул. 
„Цветан Димов“ бр. 23. 

Се повикува тужениот да се јави на судот во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот или да постави свој 
полномошник. Во спротивно судот ќе му постави при-
времен старател по службена должност кој ќе го води 
спорот во негово име, 

Од Општинскиот суд Тетово, П. бр. 319/95. (207) 

Пред Оптшинскиот суд во Тетово, се води постапка 
за утврдување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Михајловски Петков Трпко од с. Теарце -
Тетовско, против тужениот Крстевски Стојков Илија 
од с. Теарце - Тетовско сега со непозната адреса во 
Романија. Вредноста на спорот 100.000 денари 

Бидејќи тужениот Крстевски Стојков Илија''е со не-
позната адреса, се повикува тужениот во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
одреди свој полномошник. Во спротивно на истиот не 
му биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува него-
вите интереси се до правосилно окончување на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 693/95. (211) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Општинскиот суд во Титов Велес по предлог на ту-

жителот Шатара Ивзо од с. Г. Оризари, против туже-
ниот Хониќ Хашим од с. Горно Оризари со непознато 
место на живеење и престојување. За привремен за-
стапник на тужениот Хониќ Хашим е одреден Сашко 
Лазаров, стручен соработник во Општинскиот суд во 
Титов Велес, согласно чл. 84 ст. II точка 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник Сашко Лазаров ги има 
сите права и должности на законски застапник се до-
дека тужениот Хониќ Хашим или неговиот полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека Органот за 
старателство не го извести судот дека поставил стара-
тел. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес П. бр. 252/95. _______________________________________________ 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

I 
Врз основа на правосилно решение на Окружниот 

суд Скопје, за престанок на политичка партија од Суд-
скиот регистар на политичките партии бришани се 
следниве: 

Ред. бр. 

1. Рег. бр, 13 - Партија за демократско македонско 
работничко обединување - Прилеп^ со важност од 
28.03.1995 година. 
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2. Рег. бр. 21 - Работничко-земјоделска партија на 
Македонија - Скопје, со важност од 29.03.1995 го-
дина. 

3. Рег. бр. 24 - Балканска федерација - Балкан без 
граници - Скопје, со важност од 28.03.1995 година. 

4. Рег. бр. 26 - Либерална партија на Македонија - с. 
Октиси, со важност од 1.04.1995 година. 

5. Рег. бр. - Македонска партија за мир и независ-
ност - ЕЈ. 1Сво, со важност од 28.03.1995 година. 

6. Рег. бр. 32 - Македонска демократска партија -
Скопје, со важност од 4.04.1995 година.; 

7. Рег. бр. 35 - Зелени на Македонија - Скопје, со 
важност од 29.03.1995 год. 

8. Рег. бр. 44 - Демократска партија на Македонија 
„Правда“ - Скопје, со важност од 6.04.1995 година. 

9. Рег. бр. 51 - Работничка партија на Македонија -
Скопје, со важност од 3.04.1995 година. 

10. Рег. бр. 53 - „Ѓувен“ - партија на Турците во Маке-
донија - Гостивар, со важност од 27.03.1995 година. 

11. Рег. бр. 54 - Преродбенска партија на Македонија -
Охрид, со важност од 30.03.1995 година. 

12. Рег. бр. 55 - Западна македонска демократска пар-
тија - Тетово, со важност од 29.03.1995 година. 

13. Рег. бр. 56 - Комунистичка партија на Македонија -
Тетово, со важност од 31.03.1995 година. 

14. Рег. бр. 59 - Демократска партија за економско 
единство на Балканот - Скопје, со важност од 
29.03.1995 година. 

15. Рег. бр. 61 - ВМРО - Обединета - Скопје, со важ-
ност од 1.04.1995 година. 

16. Рег. бр. 71 - Нова социјал-демократска партија -
Скопје, со важност од 29.03.1995 година. 

17. Рег. бр. 73 - Партија за демократски просперитет -
партија за народно единство во Македонија -
Скопје, со важност од 12.04.1995 година. 

18. Рег. бр. 28 - Партија на обединети Македонци -
Скопје, со важност од 15.04.1995 година. 

II 

Потврдени се регистрациите за 1995 година на 
13.04.1995 година на политичките партии: 

Ред. бр. 

1. Рег. бр. 46 - Комунистичка партија на Македонија -
Скопје 

2. Рег. бр. 39 - Партија за демократско движење во 
Македонија - Струга 

Со решение ПП. бр. 3/95 од 13.04.1995 година изме-
нето е името на партијата кое сега гласи: „Партија за 
демократско движење на египканите во Македонија“, 
скратено „П.Д.Д.Е.М." 

III 

Ново-запишани политички партии во Судскиот ре-
гистар на политичките партии се: 

1. Под Рег. бр. 74 „Партија за демократски проспери-
тет - партија за народно единство во Македонија“, 
скратено „ПДП-ПНЕ" со седиште во Скопје, ул: 
„П-ра Македонско-Албанска бригада“ - комплекс 
„Треска“ 15-IV, врз основа Па решението на Окруж-
ниот суд - Скопје П.П. бр. 1/95 од 13.04.1995 година. 

2. Под Рег. бр. 75 „Партија за демократски проспери-
тет на Албанците во Македонија“ - скратено „ПД-
ПА", со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ 
бр. 43, која ја застапува нејзиниот претседател Ар-
бен ЈДафери, врз основа на решението на Окруж-
ниот суд Скопје ПП.бр. 2/95 од 18.04.1995 год. 

Од Окружниот суд во Скопје 

I 
На ден 4.05.1995 година под Рег. бр. 7 е потврдена 

регистрација за 1995 година на политичката партија 
„Македонска народна партија“, со седиште во Скопје, 
ул. „НО“ бр. 8 - Стара Чаршија. 

II 
Врз основа на правосилно решение за престанок на 

политичка партија на Окружниот суд во Скопје од суд-
скиот регистар на политичките партии бришани се: 

1. Рег. бр. 4 - Демократски сојуз-партија на земјо-
делците во Македонија-ДСНЗМ-со седиште во Скопје, 
ул. „Пушкинова" бр. 11-III/22 со важност од 3.05.1995 
година 

2. Рег. бр. 29-Партија за директна акција со седиште 
во Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 34, со важност од 
21.04.1995 година 

III 
Врз основа Одлуката на Здружението за заштита на 

човековите права на Македонците дискриминирани во 
Република Грција ,Достоинство“ од 1.10.1994 година, 
во Судскиот регистар под Рег. бр. 10 се одбележани 
измените: 

- Претседател на Здружението-Коле Мангов 
- Седиштето - адресата е: бул. „Јане Сандански“ бр. 

87/II-8 - Скопје. 
Од Окружниот суд во Скопје 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 121/95 од 4.V. 1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатие „АНДРИЈАКОП" увоз-извоз промет на големо 
и мало застапување, угостителство и туризам ДОО Скопје со седиште 
на ул. „Крива Паланка“ бр. 23. 

За Ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузве итова“ бр. 54, тел. 741-545. 

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 16. VI. 1995 година во 9,00 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (805) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 112/95 од 4^.1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „АНГРО-
ПРОМ" Д.О. Куманово со седиште на ул. „Перо Тошев“ бр. 19. 

За Ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. 

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 16.\̂ 1.1995 година во 9,30 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (806) 

Окружниот стопански суд к) Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 123/95 од 24. IV. 1995 година се отвора постапка над должникот СЗ 

„ГЕОДЕТ" од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 24. 
За Ликвидационен управник е одреден Бранко Ордановски, ул. 

„Пушкинова" телефон 209-782. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот до „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 ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените се закажува на 16. VI. 1995 
година во 9,00 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (807) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 122/95 од 24.1У.1995 година се отвора постапка над должникот ТУП 
„4+4 КОМПАНИ“ од с. Пачатица. 

За Ликвидационен управник е одреден Бранко Ордановски, судија 
при овој суд. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените се закажува на 16. VI. 1995 
година во 9,00 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (808) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „СТА-
НИЦА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА“ - При-
леп. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансфомација на претпри-
јатијата 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. „Мирче Ацев“ -
Прилеп во време од 8 до 14 часот. 

(799) 

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на , ул. „Ѓорѓе Андреевиќ 
Кун“ бр. 1 - Скопје во време од 10 до 12 часот. 

(800) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Полог 
проект“ - АД Гостивар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпијатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 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. „Браќа Гиновски“ 
бр. 56 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Пелагонија 
транспорт“ - Прилеп. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансфомација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: 
издавано акции заради дополнително вложување. 

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. ,“Моша Пијаде“ -
Прилеп во време од 8 до 14 часот. (798) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Дина-
мо“ - Радовиш 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпијатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 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. „Плачковица“ бр. 
79 во време од 8 до 15 часот. (803) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансофрмација 
на преторијатијата со општествен капитал, „ЈАВОР“ -
Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република ^Македо-

нија за трансформација на претпијатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 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-

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Кончар“ -
сервис и продажба - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 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. „Партизански одре-
ди“ бр. 105 во време од 8 до 10 часот. 

(826) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД Цемен-
тарница „Усје“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 03.05.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
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го, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска“ - бб 

во време од 8 до 14 часот. 
(827) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Маке-
донија - биро“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

ија за трансформација на претпријатијата со опште-
твен капитал на седницата одржана на 3.05.1995 го-
ина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
ието, согласно Законот за трансформација на прет-
ријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
о: откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуките сите заинтересирани 
омашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
аат преку непосреден увид, во деловните простории на 
ретпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев 
асмин", бр. 48 во време од 14 до 15 часот. 

^ ^ ^ ^ (828) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Техногра-
фннг" ДОО - Крушево 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
сгвен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 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. „Никола Карев“ ББ 
Крушево во време од 7,00 до 9,00 часот. (786) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Синтек" 

ОО увоз - извоз - Скопје 
ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
вен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 го-

ина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 
Вкупниот капитал на „Синтек" ДОО увоз-извоз -
Скопје има карактер на приватен капитал. 
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 

домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
нат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „АВНОЈ“ бр. 74 во 
време од 8 до 11 часот. (787) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
претпријатијата со општествен капитал, АД „КО-

МУНА" - Скопје. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 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-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Романија“ б.б. -
Скопје во време од 8 до 14 часот. (788) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ИС1КРА-
ИНКОМ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 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. „Кочо Рацин“ бр. 
72 во време од 10 до 12 часот. (789) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ЕНЕРГО-
ВОД" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 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. „Сава Ковачевиќ“ 
бр. 47/5 - Скопје во време од 8 до 13 часот. 

^ ^ ^ ^ (790) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, „Круна 
Дрил" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 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. „Бихачка“ бр. 6 во 
време од 8 до 14 часот. (791) 



Стр. 608 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 мај 1995 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 70/94), Министерството за труд и социјална поли-
тика 

ОБЈАВУВА 
1. Стварната стапка на пораст на трошоците на жи-

вот за месец април 1995 година во однос на месец март 
1995 година изнесува 0,3%, а планираната 1,5%. 

2. Исплатата на палтите за месец април 1995 година 
во однос на месец март 1995 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Генералниот записник, Претпријатието за трговија 
на големо и мало „ОПАЛ-КОМ" П.О. експорт-импорт 
од Ресен, на седницата одржана на 03 - 05 - 95 година 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ НАМЕНЕТИ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 
цигарите. 

Член 2 
Цената на цигарите марка „ПРИНЦЕ" во продаж-

бата на мало за една кутија - парче изнесува: 
- Бленд, Лахт, Ултра Лахт и Ментол 60,00 ден. 

Член 3 
Во цената на член 2 е содржан и износот на пропи-

шаната акциза на цигарите. 
Член 4 

Во цената од член 2 е содржан и износот на трошо-
ците на прометот (рабат). 

Член 5 
Цената од член 2 важи Ф-ко магацинот на продава-

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 10.06.95 година. 
Бр. 06-3/1 Директор, 

3 мај 1995 година Сотир Крстевски, с. р. 
Ресен 

СОДРЖИНА 
581. 
582. 

583. 

584. 

585. 

586. 
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Одлука за помилување на осудени лица . . . 
Уредба за поблиските услови за отворање 
и работа на претставништва на странски 
лица во Република Македонија 
Одлука за условите за користење на сред-
ствата- од помошта од Република Италија 
доделена на Република Македонија наме-
нета за сточна храна (концентрат)'. 
Одлука за воспоставувано дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Голе-
мата Социјалистичка Либиска Народна 
Арапска Џамахирија 595 
Одлука за одобрување на позајмица од Бу-
џетот на Република Македонија 
РенТенис за давање согласност за разрешу-
вало и назначување на урбанистички и гра-
дежни инспектори во Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина 

595 

22. 

23. 

587. Методологија за изменување и дополну-
вање на Методологијата за проценка на 
вредноста на претпријатијата со опште-
ствен капитал 596 

588. Правилник за утврдување на висината, на-
чинот и постапката за остварување на па-
ричниот надоместок за помош и нега од 
друголице. . . 598 

589. Наредба за определување на месечниот из-
нос на висината на цивилната инвалиднина 
на цивилните инвалиди 599 

590. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 93/94 од 22 март 1995 година 599 

591. Одлука за есконтната стапка на Народна 
банка на Република Македонија 599 

592. Одлука за дополнување на Одлуката за до-
кументацијата и постапката за оценка на 
барањата за издавање на дозволи и соглас-
ности според одредбите од Законот за 
банки и штедилници 600 

Општи акти на фондовите и заводите 
Одлука за основиците на осигурување за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување на 
индивидуалните земјоделци за периодот ја-
нуари -март 1995 година 600 
Одлука' за измена и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со зго-
лемено траење, степенот на зголемува-
њето на стажот на тие работни места и 
постапката за утврдувано на фактичката 
состојба (работи во областа на радиологи-
јата во здравствените установи) 
Одлука за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење во „ХЕПОС" - МЗТ -
Скопје 
Одлука за измена и дополнувало на Одлу-
ката за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со зго-
лемено траење, степенот на зголемува-
ното на стажот на тие работни места и 
постапката за утврдување на фактичката 
состојба (контрола на летано) 601 

26. Одлука за утврдување на работни места на 
- кои стажот на осигурување се смета со зго-

лемено траење во ф а б р и к а т а „Иднина“ -
Кратово 601 

593 27. Решение за усогласување на пензиите и па-
ричните надоместоци за март 1995 година. . 602 
Решение за определување на најнискиот 
износ на пензија за март 1995 година 603 
Решение за определувано износот на зем-
јоделските минимални старосни и семејни 
пензии за март 1995 година. 603 

595 30. Решение за висината на надоместокот за 
вработување на деца со пречки во психо-
физичкиот развој - деца на осигуреници за 
март 1995 година 603 

31. Решение за определување на надоместокот 
на трошоците за сместувало и исхрана на 
деца и младинци со пречки во психичкиот и 
физичкиот развој и на инвалидите на тру-
дот за март 1995 година 603 
Објава за стапката на пораст на трошоците 
на живот и платите за месец април 1995 
година 608 
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