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601. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА 
БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И РЕПУБЛИ-
ЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПАТИШТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДО-

БРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ 

Се прогласува Законот за гаранција на Република 
Македонија по Договорот за заем меѓу Меѓународната 
банка за обнова и развој и Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта за Проектот за подо-
брување на транспортот, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 мај 1995 година. 

Број 08-1837/1 
17 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ МЕЃУ МЕЃУНАРОД-
НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И РЕПУ-
БЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПО-

ДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ 

Член 1 

Република Македонија, како гарант, презема обвр-
ска да ги намири обврските по Договорот за заем за 
Проектот за подобрување на транспортот што ќе биде 
склучен меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и 
Републичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта во вкупен износ од 24.000.000,00 САД долари, во 
рокови и услови предвидени во Договорот за заем. 

Член 2 

Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува 
Републичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта - Скопје од своите приходи. 

Член 3 

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 30 
полугодишни рати, со грејс период од пет години, со 
провизија на неповлечените средства од 0,75% годишно 
и со каматна стапка според стандардите на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој. 

Член 4 

Доколку пристигнатите ануитет во роковите утвр-
дени со договорот, во име на заемопримачот ги плати 
Република Македонија, министерот за финансии, по 30 
дена од денот на извршувањето на обврската но не 
подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за пла-
тен промет од сметката на Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта да пренесе во корист на 
сметката на приходите на Буџетот на Република Маке-
донија, денарски средства во висина на извршеното пла-
ќање, зголемено за пресметаната камата и за трошо-
ците од сметката на корисникот на кредитот. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 
602. 

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

УКАЗ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КА-

ДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА 

Се прогласува Законот за основање на Центар за 
образование на кадри за областа на безбедноста, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 18 мај 1995 година. 

Број 08-1853/1' 
18 мај 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ?САДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се основа Центар за образование на 

кадри за областа на безбедноста. 

II. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА 
ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА 

:лен 2 
Центарот за образование на кадри за областа на 

безбедноста (во натамошниот текст: Центарот) е обра-
зовна установа во средното образование за областа на 
безбедноста. 
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Член 3 
Центарот организира и остварува средно стручно 

образование на кадри за потребите на МЃинистерството 
за внатрешни работи, на установите за извршување на 
кривични санкции, други органи, установи и правни 
лица. 

Во Центарот може да се организираат форми на 
стручно оспособување и усовршување на работници на 
Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за 
разузнавање и други органи, установи и правни лица 
преку организирање курсеви, семинари и други форми. 

Член 4 
Центарот има својство на правно лице. 

Член 5 
Одредбите на законот со кој се уредува работата на 

средните училишта соодветно се применуваат врз рабо-
тата на Центарот доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

1. Дејност и раководење со центарот 

Член 6 
Во Центарот се образуваат ученици за вршење на 

полициски, пожарникарски и други работи за потре-
бите на Министерството за внатрешни работи, устано-
вите за извршување на кривични санкции и други ор-
гани, установи и правни лица. 

Член 7 
Времетраењето на образованието во Центарот се 

определува со наставните планови и програми. 
Со завршено средно стручно образование во Цента-

рот во траење од четири години ученикот се стекнува 
со средно образование во занимањето полицаец или во 
занимањето пожарникар. 

Со завршено средно стручно образование во Цента-
рот може да се стекнат и други звања утврдени со Ста-
тутот на Центарот. 

Член 8 
Наставните планови и програми од областа на без-

бедноста и за предметот специј,ално физичко воспиту-
вање се донесуваат со претходна согласност од мини-
стерот за внатрешни работи. 

Член 9 

Плановите и програмите и времетраењето на струч-
ното оспособување и усовршување на курсевите, семи-
нарите и другите форми на образование на работници 
за потребите на органите, установите и правните лица 
ги донесува наставничкиот совет по претходна соглас-
ност од заинтересираните корисници. 

Член 10 
О) работата на Центарот раководи директор. 
Директорот го именува и разрешува Владата на Ре-

публика Македонија на предлог од министерот за вна-
трешни работи. 

Член 11 
За директор на Центарот може да се именува лице 

кое ги исполнува условите од законот со кој се уредува 
работата на средните училишта и има најмалку пет 
години работно искуство. 

Член 12 
Статутот на Центарот се донесува по претходно ми-

слење од министерот за внатрешни работи. 
Работните места во Центарот ги утврдува со акт 

директорот на Центарот по претходна согласност од 
министерот за внатрешни работи. 

2. Прием на ученици 

Член 13 
Прием на ученици во Центарот се врши врз основа 

на конкурс што го распишува Центарот. 
Конкурсот го спроведува комисијата на Центарот. 

Двајца членови на оваа комисија именува министерот 
за внатрешни работи. 

Изборот на кандидатите го врши Центарот на пред-
лог на Комисијата на начин и постапка утврдени со 
Статутот. 

Бројот на учениците за потребите на Министер-
ството за внатрешни работи за секоја учебна година го 
определува Владата на Република Македонија на пред-
лог од министерот за внатрешни работи. 

Член 14 
За ученици можат да се примаат лица кои се здобиле 

со основно образование и не се постари од 16 години, 
психофизички се способни и кои ги исполнуваат посеб-
ните услови определени со Статутот на Центарот. 

Психофизичката способност ја утврдува посебна 
стручна Комисија на начин определен за лицата кои се 
примаат на работа на утврдени работни места во Мини-
стерството за внатрешни работи. 

- Член 15 
Ученик кој се стекнал со средно стручно образова-

ние во Центарот, а се школувал за потребите на Мини-
стерството за внатрешни работи заснова работен одно^ 
во Министерството за внатрешни работи. 

Ученик кој ќе биде отстранет од Центарот по негова 
вина или ќе одбие да работи во Министерството за 
внатрешни работи на работното место на кое ќе биде 
распореден, должен е да ги надомести трошоците за 
неговото сместување, исхрана и задоволување на дру-
гите воспитно-образовни потреби во Центарот сраз-
мерно на времето на школување поминато во Цента-
рот. 

3. Интернатско сместување 

Член 16 
Учениците во Центарот за време на образованието 

задолжително престојуваат во Центарот (интернатско 
сместување). 

Во Центарот можат да бидат сместени и лица кои се 
упатени на стручно оспособуван^ и усовршување за 
времето додека трае оспособувањето, односно усовр-
шувањето. 

Член 17 
За време на образованието на учениците им се обез-

бедува: 
- сместување и исхрана; 
- работна облека, униформа и обувки и 
- здравствено и инвалидско осигурување доколку 

такво не им е обезбедено по друга основа. 

Член 18 
Посебните права и обврски меѓу учениците и Цента-

рот се уредуваат со договор во согласност со Статутот 
на Центарот. 

Член 19 
За време на школувањето учениците се униформи-

сани и носат пропишана ознака за лица на школување 
за полицајци, односно пожарникари. 

Подзаконски пропис за ознаките и носењето на уни-
формата за учениците донесува министерот за вна-
трешни работи. 
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Ш. Посебни одредби 

Член 20 
Работниците на определени работни места во Цен-

тарот носат униформа на припадници на полицијата и 
се сметаат за овластени службени лица согласно со 
Законот за внатрешни работи. 

Работните места од став 1 на овој член се утврдуваат 
во актот од член 12 став 2 на овој закон. 

Прописите што се однесуваат на правата и обвр-
ските на овластените службени лица на Министер-
ството за внатрешни работи соодветно се применуваат 
на овластените службени лица од став 1 на овој член. 

Член 21 
Надзор над реализацијата на наставните планови и 

програми од обладта на безбедноста врши Министер-
ството за внатрешни работи. 

IV. Финансирање на Центарот 

Член 22 
Средствата за финансирањето на дејноста на Цента-

рот се обезбедуваат од Републичкиот буџет, како и од 
други извори. 

Член 23 
Трошоците за образование, сместување, исхрана, 

работна облека, униформа и обувки на учениците, од-
носно трошоците за стручно оспособување и усовршу-
вање на лицата ги обезбедува органот, установата или 
правното лице за чии потреби се образуваат, односно 
оспособуваат. 

Во делот на трошоците за исхрана за учениците уче-
ствуваат и самите ученици. 

Трошоците за образование, односно стручно оспо-
собување и усовршување од став 1 на овој член се утвр-
дуваат со договор меѓу Центарот и корисникот за чии 
потреби лицето се образува. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 24 
Центарот за образование на кадри за безбедност и 

општествена самозаштита во рок од шест месеци од 
влегувањето во сила на овој закон ќе ја усогласи својата 
дејност, организација, статут и други акти со одредбите 
на овој закон. 

До донесувањето на актите од став 1 на овој член ќе 
се применуваат постојните, доколку се во согласност со 
овој закон. 

Член 25 
Факултетот за безбедност и општествена самозаш-

тита нема да врши запишување на редовни и вонредни 
студенти и студенти на постдипломски студии по влегу-
в а в т е во сила на овој закон. 

Член 26 
Факултетот за безбедност и општествена самозаш-

тита наставата за затечените студенти на Факултетот 
ќе ја изведува заклучно со учебната 1997-1998 година. 

Член 27 
Студентите кои ќе се стекнат со статус на апсол-

в е н т должни се да ги завршат студиите во рок од три 
години од апсолвирањето. 

Студентите запишани на постдипломски студии 
должни се да магистрираат во рок од две години по 
положувавте на испитите од постдипломските студии, 
но најдоцна до 30 септември 2002 година. 

Член 28 
Министерството за внатрешни работи ќе ги преземе 

наставниците, соработниците и работниците на Факул-
тетот за безбедност и општествена самозаштита по 
завршувањето на нивните работни обврски како работ-
ници на Министерството. 

Член 29 
Ф Факултетот за безбедност и општествена самозаш-
тита ќе престане со вршењето на дејноста заклучно со 
31 декември 2002 година. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаштита 
(„Службен весник на СРМ“ број 30/77, 29/83, 34/83 и 36/ 
88). 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

603-
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИГРИТЕ НА СРЕЌА И З А ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА 

АВТОМАТИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
на автомати, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 18 мај 1995 година. 

Број 08-1882/1 Претседател 
18 мај 1995 година на Република Македонка, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ 

ИГРИ НА АВТОМАТИ 

Член 1 
Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

на автомати („Службен весник на СРМ“ број 17/87, 26/ 
87, 51/88, 36/89 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91 и 4/93), членот 64 се менува и гласи: 

„Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон во организирањето игри на среќа и забавни игри 
на автомати врши Министерството за финансии“. 

Член 2 

По членот 64 се додава нов член 64-а кој гласи: 

„Член 64-а 

Ако во спроведуваното на надзорот Министер-
ството за финансии утврди дека игрите на среќѓк к за-
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бавните игри се организираат спротивно на одредбите 
на овој закон или спротивно на правилата на игрите, со 
решение ќе го забрани натамошното организирање на 
игрите. 

Решението за забрана на организирање на одделни 
видови игри на среќа и забавни игри на автомати се 
извршува со запечатување на деловната просторија во 
која тие се приредуваат, односно со запечатување и 
привремено одземање на автоматите односно сред-
ствата со кои се приредуваат игрите на среќа до окончу-
вање на постапката за стопански престап или прекр-
шок, односно до отстранувана на утврдените незакони-
тости. 

Против решението од став 1 на овој член може да се 
изјави жалба до Владата на Република Македонија -
Комисија за решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа на приредување игри на среќа и забавни 
игри на автомати. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член не 
го задржува неговото извршување. 

Трошоците за привременото одземање на автомати 
од став 2 на овој член паѓаат на товар на приредувачот 
на игрите на среќа на автомати за игри на среќа, од-
носно на забавни игри на автомати“. 

Член 3 
Овој закон вле1ува во сила наредниот ден од денот 

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

604. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ВО 1995 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат годишнините на на-

станите и личностите од посебно значење за државно-
правниот развој на Република Македонија, за афирма-
ција на историското и културното наследство и негу-
вање на отитоцивилизациските вредности, коишто ќе 
се одбележат во 1995 година. 

Член 2 
Годишнините на значајните настани и личности од 

посебно значена се одбележуваат според следниве кри-
териуми за временски интервали: 

1. За периодот од 1901 година досега - на 10 години; 
2. За периодот на XVIII и XIX век - на 25 години и 
3. За периодот до крајот на XVII век - на 50 години. 

Член 3 
Во 1995 година ќе се одбележат следниве годишнини 

од посебно значење: 
1. 50-годишнината од победата над фашизмот; 
2. 50-годишнината од основањето на Организацијата 

на Обединетите нации; 
3. 700-годишнината од градењето на црквата „Св. 

Богородица Перивлепта" („Св. Климент“) во Охрид; 
4. 600-годишнината од смртта на Крале Марко; 
5. 90-годишнината од смртта на Никола Карев; 
6. 80-годишнината од смртта на Јане Сандански; 
7. 70-годишнината од основањето на ВМРО (Обеди-

нета); 
8. 60-годишнината од формирањето на Хидроби-

олошкиот завод; 

9. 50-годишнината од формирањето на Првата влада 
на Македонија; 

10. 50-годишнината од донесувањето на Одлуката за 
македонската азбука и правописот на македонскиот ли-
тературен јазик; 

11. 50-годишнината од формирањето на Македон-
скиот народен театар и 

12.100-годишнината од смртта на Ѓорѓија Пулевски. 
Член 4 

Носители на одбележувањата од член 3 на оваа од-
лука се за: 

1. 50-годишнината од победата над фашизмот - Од-
борот за одбележување на 50-годишнината од победата 
над фашизмнот формиран од Собранието на Република 
Македонија; 

2. 50-годишнината од основањето на Организацијата 
на Обединетите нации - Одборот за одбележување на 
50-годишнината од основањето на Организацијата на 
Обединетите нации, формиран од Собранието на Репу-
блика Македонија; 

3. 700-годишнината од градењето на црквата „Св. 
Богородица Перивлепта" („Св. Климент“) во Охрид -
Министерството за култура; 

4. 600-годишнината од смртта на Крале Марко -
Министерството за наука и Министерството за кул-
тура; 

5. 90-годишнината од смргга на Никола Карев -
Собранието на Република Македонија; 

6. 80-годишнината од смртта на Јане Сандански -
Институтот за национална историја; 

7. 70-годишнината од основањето на ВМРО (Обеди-
нета) - Институтот за национална историја; 

8. 60-годишнината од формирањето на Хидроби-
олошкиот завод - Министерство за наука; 

9. 50-годишнината од формирањето на Првата влада 
на Македонија - Владата на Република Македонија; 

10. 50-годишнината од донесувањето на Одлуката за 
македонската азбука и правописот на македонскиот ли-
тературен јазик - Влада на Република Македонија; 

11. 50-годишнината од формирањето на Македон-
скиот народен театар - Министерство за култура и 

12. 100-годишнината од смртта на Ѓорѓија Пулевски 
- Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. 

Член 5 
За одбележувањето на други годишнини на значајни 

настани и личности, во согласност со критериумите од 
член 2 на оваа одлука, како и за одбележувањето на 
меѓународни денови и денови што се одбележуваат се-
која година ќе се грижат надлежните органи на управа-
та. 

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1858/1 Претседател 
18 мај 1995 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

605. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“, број 26/92, 4/93 и 29/93), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
18 мај 1995 година, донесе 
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ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНО - КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1995 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на монетарно -
кредитната политика во 1995 година („Службен весник 
на Република Македонија“ број 70/94), во точката 3 
бројот „28,1" се заменува со бројот „19". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1883/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-1854/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-1857/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

608. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕ-

ДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ТЕТОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Медицински центар -
Тетово, што го донесе Управниот одбор на Медицин-
скиот центар, на седницата одржана на 10 април 1995 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

606. 
Врз основа на член 12 од Законот за одморалиштата 

на децата и младината („Службен весник на СРМ“ број 
22/78, 17/91 и Службен весник на Република Македони-
ја“ број 38/91), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦАТА 

„МЛАДОСТ“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутарната одлука за изме-
нување и дополнување на Статутот на Работната орга-
низација за одмор и рекреација на децата „Младост“ -
Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1859/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

609. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом -
Свети Николе, што го донесе Управниот одбор на 
Здравствениот дом, на седницата одржана на 11 април 
1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1860/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

607. 
Врз основа на член 16 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „ВАМ-

БИ“ - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Се дава согласност на Статутот на Комбинираната 
детска установа „Бамби" - Македонска Каменица, што 
го донесоа работниците на референдумот одржан на 13 
јануари 1993 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

610. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ма-
кедонски Брод, што го донесе Управниот одбор на 
Здравствениот дом, на седницата одржана на 14 јануари 
1994 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1861/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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611. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕМИР ХИСАР 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом - Де-
мир Хисар, што го донесе Управниот одбор на Здрав-
ствениот дом, на седницата одржана на 14 јуни 1994 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1862/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

612. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НЕГОТИНО“ - НЕГОТИНО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом „Не-
готино“ - Неготино, што го донесе Управниот одбор на 
Здравствениот дом, на седницата одржана на 24 март 
1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1863/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

614. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ви-
ница, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот 
дом, на седницата одржана на 21 април 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1865/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

615. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија'4 

број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, До-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом -
Скопје, што го донесе Управниот одбор на Здравстве-
ниот дом, нц седницата одржана на 28 декември 1993 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1866/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

613. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ДЕЛЧЕВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом 
„Гоце Делчев“ - Делчево, што го донесе Управниот 
одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 
28 ноември 1994 година. 

616. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонка“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом - Бе-
рово, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот 
дом, на седницата одржана на 25 април 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1864/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-1867/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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617. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита (^Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН 

ДОМ „ЗДРАВЈЕ“ - ВАЛАНДОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствен дом„З-
дравје" - Валацдово, што го донесе Управниот одбор на 
Здравствениот дом, на седницата одржана на 16 јуни 
1994 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Број 08-1868/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

. Број 08-1869/1 . 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-1870/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. , 

620. 
Врз основа на член 136 од ̂ Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија1' 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА АЛ-

ТЕКА „9 НОЕМВРИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ 
- Титов Велес, што го донесе Управниот одбор на Ап-
теката, на седницата одржана на 7 февруари 1994 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ч 

Број 08-1871/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собрание?то на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

618. 
Врз , основ.а на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник ва Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕ-
ПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Републички завод за 
здравствена заштита - Скопје, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот завод, на седницата одр-
жана на 3 мај 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

621. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 и член 99 

став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОПШТИНСКИОТ СУД З А ПРЕКРШОЦИ ВО 

КУМАНОВО 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд за прекршоци во Куманово 

Среќко Крстевски, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1843/1 
18 мај 1995 година 

Скопје 
619. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И 

ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Специјална болница 
за ортопедија и трауматологија - Охрид, што го донесе 
Управниот одбор на Болницата, на седницата одржана 
на 11 април 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

622. 
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 
З А ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на постојаната резерва на Буџетот 
на Република Македонија се дава позајмица на Собра-
нието на општина Струмица во износ од 1.400.000,00 
денари. 

2. Средствата се даваат со намена за финансирање 
на спроведувањето на референдум за воведување на 
самопридонес за довршување на изградба на објект -
крило на болницата во Медицинскиот центар - Стру-
мица, изградба на пречистителна станицава водите од 
градската канализацијата и изградба на водоводни об-
јекти. 
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3. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање од шест месеци, а најдоцна до 5 ноември 
1995 година. 

4. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
цата во Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-1300/1 
15 мај 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-1358/1 
15 мај 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 

624. 
Врз основа на член 27, став 1, точка 3 и став 4 од 

Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
93) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО З А УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ОПРЕМАТА КОЈА 

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Во Решението за утврдување на предмети и 
опрема која може да се увезе без плаќање царина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 46/94), за потребите на 
Министерството за внатрешни работи, во точката 1 се 
додаваат 16 нови тарифни броеви кои гласат: 

Тарифен Тарифна Наименување МВР Коли-
број ознака чина број 

МО 

1 2 3 4 5 

2710.000 Масла добиени од нафта и ма-
сла добиени од битуменозни 
минерали освен сирови: про-
изводи во друго место не-

39.12 

623. 
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 
З А ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗЈАМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата за усогласување на приходите на 
општинските буџети се дава позјамица во износ од 
2.650.000 денари на собранијата на општините: 
1 .Кавадарци 2.000.000 денари 
2. Берово 220.000 денари 
3. Делчево 210.000 денари 
4. Виница 220.000 денари 

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

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
цата во Министерството за финансии. 

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

39.19 

39.21 

63.07 

64.02 

68.12 

73.11 

73.26 

84.25 

84.28 

спомнати или вклучени кои 
содржат по маса 70%, или по-
веќе масла од нафта или ма-
сла добиени од битуменозни 
минерали и ако претставу-
ваат основни состојки на овие 
производи: (хидраулични и 
моторни масла) 10 тона 
Пигменти (вклучувајќи и ме-
тален прав и лушпички) ди-
сперзирани медиуми, во 
течна состојба или во прав, 
што се употребуваат во про-
изводство на премачкувачки 
средства (вклучувајќи лак -
бои и други материи за бојо-
сување, приготвени во форми 
или пакувања за продажба на 
масло: (пластични фолии за 
топол печат) 1.000 ролни 
Самолепливи плочи, листови, 
филмови, форми, ленти и 
други слични форми од пла-
стични маси, вклучувајќи ги и 
оние во ролни (фолии 8x10 
см.) 1.500.000 
Други плочи, лифтови, фил-
мови, фолии и ленти од пла-
стични маси: (хартија, картон 
премачкан со пластика) 50.000 м2 

Други производи, вклучу-
вајќи модни кроеви за облека 
(гнурачка облека, елеци) 60 парчиња 

Други обувки со ѓонови и со 
лице (трниште) од каучук, 
гума или пластична маса (че-
вли за скијање) 100 парчиња 
Преработени азбестни вла-
кна мешаница врз база на аз-
бест или врз база на азбест и 
магнезиум карбонат: произ-
води од тие мешаници или од 
азбест (на пр. предиво, тка-
енини, облека, покривка за 
глава, обувки, заплачи), за-
јакнати или не зајакнати 
освен производите од Тар. бр. 
68.11 и 68.13 (јажиња за алпи-
нистичка опрема, облека за 
ППЗ) 2.000 парчиња 
Контејнери компримирани 
или течни гасови, од железо 
или челик (боци за гнурење и 
ЛПЗ) 40 парчиња 
Други производи од железа 
или челик (четки чки за 
оружје) 60 парчиња 
Дигалки - макари и чекреци 
хоризонтални и вертикални 
вигла, дигалки за големи то-
вари со мала височина на ди-
гање (дигалки за возила, ди-
галка - макара за хеликоп-
тер) 40 парчиња 
Друг-и машини за дигање, ма-
нипулација, натовар или 
истовар (на пр. лифтови, под-
вижни скали, транспортери и 
жичарница (подвижни скали 
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84.73 

84.81 

87.16 

90.04 

95.06 

за ППЗ) 
Делови и прибор (освен по-
к р и в а а - куфери за машини 
и сл.) погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шините од Тар. бр. 84.69 до 
84.72 (модли) 
Славиш' вентили и сл. уреди 
за цевоводи, котли, резерво-
ари, кади и сл., вклучувајќи и 
вентили за намалување на 
притисокот и термостатички 
управувани вентили (за д у -
рачка опрема П П З ) 
Приколки и полуприколки; 
други возила, несамоодни 
нивни делови (приколки, ци-
стерни за ППТ) 
Очила и слични производи 
корективни, заштитни р др. 
(очила за во вода и сонце) 

200 парчиња 

1.000 парчиња 

1.000 парчиња 

40 парчиња 

култура, гимна-
стика, атлетика, други спор-
тови (вклучувајќи и пинг -
понг) и игри на отворено 
(скии, везови, душеци за 
џудо) 

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

Бр. 23-1306/1 
15 мај 1995 година 

Скопје 

625. -

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Член 4 
Членовите 3, 5, во делот Ш подназивот б) и члено-

вите од 20 до 30 се бришат. 
Член 5 

1 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 01-30/1 - Претседател 
24 мај 1995 година на Комисијата, 

Скбпје Проф. д-р Љубе Трпески, 

Врз основа на член 41 став 1 и член 52 став 1 од 
Законот за хартиите од вредност („Службен весник на 
РМ“, број 5/93) и член 4 точка 4 и 5 Статутот на Коми-
сијата, за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ З А 
УСЛОВИТЕ З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДА-
ВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ И З А УСЛОВИТЕ З А РАБОТА НА ЕФЕКТ-
НАТА БЕРЗА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ЕФЕКТ-

НАТА БЕРЗА 

Член 1 
Во Правилникот за условите за давање одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност и за усло-
вите за работа на ефектната берза и на учесниците во 
ефектната берза („Службен весник на РМ“, број 36/93) 
во називот зборовите: „и за условите за работа на 
ефектната берза и на учесниците во ефектната берза“, 
се бришат. 

Член 2 
Во точката 2 точка 1) зборовите: „и на барањето зг, 

почеток за работа на ефектната берза“ се бришат, а во 
точката 2) зборот „барањата“ се заменува со зборот 
„барањето“. 

Член 3 
Во називот на делот I. зборовите: „и на барањето за 

почеток на работа на ефектната берза“се бришат. 

626 . 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На БАЛКАНСКА БАНКА АД Скопје и се издава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на акции, во вредност од 
150.000.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-11/95 Претседател на Комисијата, 
12 април 1995 година -проф.д-р Љубе Трпески, с.р. 

Скопје 

627 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ТЕТЕКС БАНКА АД Скопје и се издава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции, во вредност од 2.987.500 ДЕМ 
или во денарска противредност по курс на Народна 
банка на Република Македонија на ден 12.04.1995 год. 
во износ од 79.766.250,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето. , 

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

Број 01-12/95 
12 април 1995 година 

Скопје 

Претседател на Комисијата, 
проф. д-р Љубе Траески, с.р. 
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628 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ44 број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 20.04.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Извозна и кредитна банка АД Скопје и се 
издава одобрение за издавана на долгорочни хартии од 
вредност - четврта емисија на акции во вредност од 
65.000.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавана. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-13/95 Претседател на Комисијата, 
20 април 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,, с.р. 

Скопје 

629 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Ко-
мисијата издава 

1 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На СИТИВЕСТ БАНКА АД Битола и се издава 
одобрение за издавана на долгорочни хартии од вред-
ност - трета емисија на акции, во вредност од 
17.000.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-14/95 Претседател на Комисијата, 
12 април 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,, с.р. 

Скопје 

630 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На МЕШОВИТА БАНКА „КРЕДИТНА БАН-
К,А“ АД Скопје и се издава одобрение за издаваше на 
долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на 
акции, во вредност од 89.300.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавано. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-15/95 Претседател на Комисијата, 
12 април 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,с.р 

Скопје 

631 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 21.04.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На АЛ МАКО БАНКА АД Скопје к се издава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - У1-та емисија на акции, во вредност од 
150.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен, да до изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-17/1 Претседател на Комисијата, 
21 април 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

Скопје 

632 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ИНВЕСТ БАНКА АД Скопје и се издава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на акции, во вредност од 
3.000.000 ДЕМ или во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија на 
12.05.1995 година во износ од 79.500.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавана. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-18/1 Претседател на Комисијата, 
12 мај 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,, с.р. 

Скопје 
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633 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ТЕТЕКС БАНКА АД Скопје к се издава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
седма емисија на акции, во вредност од 5.500.00К) ДЕМ 
или во денарска противвредност по среден курс на На-
родна банка на Република Македонија на 12.05.1995 
година во износ од 145.750.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-21/1 Претседател на Комисијата, 
12 мај 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

Скопје 

634 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА АД 
Скопје и се издава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност - петта емисија на акции, во 
вредност од 105.000.000,00 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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавано. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-22/1 Претседател на Комисијата, 
12 мај 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,, с.р. 

Скопје 

635 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На КРЕДИТНА БАНКА АД Скопје и се издава 
одобрение за издавано на долгорочни хартии од вред-
ност - петта емисија на акции, во вредност од 
53.434.840,00 денари. 

637 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнуваа на Законот за премер, катастар и запишу-
вано на правата на недвижностите („Сл. весник на 
СРМ“ бр. 17/91), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
За примена на востановениот катастар на недвижно-

стите за катастарската општина Стојаково - општина 
Гевгелија. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу/ 
блика Македонија“. 

Од денот на применувавте на катастарот на нед-
вижностите престанува да важи досегашната катастар-
ска евиденција на земјиштето за оваа катастарска опш-
тина, востановена согласно Законот за премер и ката-
стар на земјиштето („Сл. весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/ 
78). 

Број 10-1076/1 Директор, 
18 мај 1995 година Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 

спор за развод на брак по тужбата на тужителот Насер 
Курош од с. Огњанци - скопско, против тужената Ис-
ние Курош сега со непозната адреса на живеење. 

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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавана. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-23/1 Претседател на Комисијата, 
12 мај 1995 година Проф. д-р Љубе Трпески,, с.р. 

Скопје 
636. 

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 
вредност („Службен весник на РМ“; број 5/93), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 23.05.1995 година, 
Комисијата издава 

РЕШЕНИЕ 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На РАДОВАНК АД - Скопје и се издава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност 
четврта емисија на акции, во вредност од 73.000.000,00 
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 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. I 

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

Број 01-22/1 
24 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата, 

Проф. д-р Љубе Трпески, с.р., 
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Се ,повикува тужената Исние Курош да се јави во 
овој суд во рок од 30 по објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави точната ареса на живеење или 
престојување. 

Доколку тужената не се јави во рокот од 30 дена ќб и 
биде поставен привремен старател адвокатот Ратко 
Ѓорѓиевски од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 
1829/95. ' (221) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен,е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мило-
рад Славковиќ од с. Кучевиште - Скопско, против, 
Химна Славковиќ, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Химна Славковиќ да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави точната адреса на живе-
ење или престојување. 

Доколку тужената не се, јави во рок од 30 дена, ќе 
биде поставен за привремен старател адвокат Огненов-
ска Наташа од,Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 
721/95. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на РМ огла-
сува дека со решението бр. 18-3684/2-95 од 11.V.1995 
година го запиша во ,регистарот на претставништвата 
на странски лица на РМ, под реден бр. 343, отворањето 
на претставништвото на странското лице „БОДИМ-
ПЕКС“ - С.Р.Л.“ - с. Грумазово, Софија, Р. Бугарија, 
со следните податоци: 

1) Претставништво на странското лице под назив: 
„БОДИМПЕКС С.Р.Л44 - Претставништво Скопје, со 
седиште на ул. „Народен фронт44 бр. 3/55, Скопје, Репу-
блика Македонија 

2) Дејноста на претставништвото е: 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вани на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица на Република Маке-
донија, како и на склучувани договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3) Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Ристовски Крсто од Скопје, Република 
Македонија: 

'4) Со денот на донесувањето на ова решние, прет-
ставништвото може да почне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ Н А ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација 

на Претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на Р. Македонија44 бр. 38/93), „Унионинвест -
Монтажапроект44 АД Скопје, објавува 

О Г Л А С 

1. .„Унионинвест - Монтажапроект" АД Скопје, започ-
натата трансфорамција на Претпријатието по Зако-
нот за општествен капитал (Сл. Весник на СФРЈ 84/ 
89) и 46/90) продолжува да ја спроведува по Законот 
за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал („Сл. весник на РМ44 бр. 38/93). 

2. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нив-
ните наследници во рок од 60 дена по објавувањето 
на огласот да ги најават своите побарувања. 

3. Најавата на побарувањата се поднесува на посебен 
образец - барање за заштита на правата на поранеш-
ните сопственици и нивните правни наследници во 
постапката на трансформацијата на претпријатијата 
со општествен капитал. 

4. Барањето се поднесува во два примерока од кои по 
еден примерок да, се достави на адреса: 
Агенцијата на Република Македонија за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал -
Скопје, а вториот примерок 
да се достави на адреса; „Унионинвест - Монтажа-
проект" АД, ул. „Кост,а Новаковиќ“ бр. 2, Скопје, 
п.фах 271. (868) 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на Р. Македонија44 бр. 38/93) и Одлуката за 
започнување на процесот за трансформација бр: 02-280 
од 10.03.1995 година, ГИППОС „Трудбеник44 Џ.О. Гра-
дежно индустриско прометно претпријатие во опште-
ствена сопственост од Охрид, објавува: 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

З А ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ГИППОС „Трудбеник44 - Охрид, отпочнува по-
стапка за трансформација на општествениот капи-
тал во согласност со одредбите на Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капи-
тал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават 
своите побарувања кон Претпријатието, во рок од 
60 дена сметано од денот на објавувањето на Огла-
сот. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат исто-
времено до Претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

4. Барањата за заштита на своите права се доста-
вуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата, 
што е објавен во „Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 3/94. 

5/Седиште е ГИППОС „Трудбеник44 Охрид, кеј 
„Маршал Тито44 бб, Охрид. (870) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијава со општествен капитал АД „Елмар" 
- Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на. 3.05.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тошо Арсов“, бр. 

[ 36. во време од 7 до 15 часот. (866) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Винка“ -
Виница 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.05.1995 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 од страна на лица што 
го преземаат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Маршал Тито“ бб 
во време од 8 до 15 часот. (869) 

Врз основа на член 15 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитл, Управниот 
одбор на АД „Винка“ Виница на својата редовна сед-
ница одржана на ден 06.03.1995 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА 
НА ОСТАТОКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИ-

ТАЛ ВО АД „ВИНКА“ ВИНИЦА 
Член 1 

Акционерското друштво за производство на кон-
фекција и неткаен текстил „Винка“ Виница (во ната-
мошниот текст Друштво) е организирано врз основа на 
одлука за трансформација на претпријатието во опште-
ствена сопственост во Акционерско друштво како Ак-
ционерско друштво бр. 02 - 1675 од 02.10.1991 год. и 
одлука за издавање на интерни акции бр. 02 - 1674, 
според Законот за општествен капитал и е регистри-
рано во Окружниот стопански суд во Штип со Срег. бр. 
512 од 30.04.1991 год. 

Член 2 
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 

40362 интерни акции, кои учествуваат со 41,15% во 
основната главница, општествен капитал со 5814 % во 
основната главница на Друштвото и трајни влогови со 
0,71% во основната главница на Друштвото. 

Член 3 
Вредноста на Друштвото утврдена во почетниот би-

ланс е променета според методологијата за проценка на 
вредноста на претпријатието со општествен капитал. 
Проценката ја изврши Стопанска банка - АД - Скопје. 
Проценетата вредност изнесува 3.629.676 ДЕМ, според 
средниот пазарен курс на денот на завршувањето на 
процената од 25,7491 денари за 1 ДЕМ. 

Член 4 
Согласно Законот за трансформација на претприја-

тијата со општествен капитал, Друштвото ја извести 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал за извр-
шената трансформација по Законот за општествен ка-
питал и и достави копии од Одлуката за издавање на 
интерни акции и од Одлуката за трансформација на 
претпријатието во општествена сопственост „Винка“ 
Виница во Акционерско друштво, како од податоците 
за утврдената вредност на општествениот капитал пред 
отпочнувањето на приватизацијата, правото на упис на 
интерни акции, запишаните интерни акции, попустите, 
начинот на плаќањето на интерните акции и начинот на 
кој што е извршена приватизација на Друштвото во 
општествена сопственост. 

Член 5 
Управата за јавни приходи на Република Македонија 

изврши контрола на податоците на годишните пре-
сметки за 1990, 1991 и 1992 година, на основите врз 
основа на кои што е извршена приватизацијата на опш-
тествениот капитал согласно Законот за општествен 
капитал, на резултатите од работењето во согласност 
со прописите и стандардите за економско - финансиска 
ревизија, на начинот на утврдување на општествениот 
капитал согласно Правилникот за начинот на утврду-
вање на износот на деловниот фонд, Правилникот за 
начинот на утврдување на шестгодишниот односно три-
кратниот годишен износ на исплатените лични доходи 
во Друштвото и начинит на утврдување на сразмерниот 
износ на одобрениот попуст за интерни акции, на пра-
вилноста на стапките и износот на попустот на интер-
ните акции, евидентирањето на акционерскиот капитал 
врз основа на издадените интерни акции, согласно Пра-
вилникот за изменување и дополнување на Правилни-
кот за содржината на контниот план и други сметковод-
ствени и книговодствени исправи што се од значење за 
утврдување на законитоста на трансформацијата на 
општествениот капитал, понатаму контрола на ревало-
ризацијата на неотплатениот дел на интерни акции со-
гласно Законот за општествен капитал и контрола на 
распоредот на ревалоризационата резерва и добивката 
според Законот за сметководство. 

Извршена е и контрола на законитоста и исправно-
ста на примената на член 4 од Законот за исплата на 
лични доходи, на средствата за непосредна заедничка 
потрошувачка и средствата за исхрана на работниците 
во текот на работата. 

Друштвото врз основа на извршената контрола од 
став 1 и 2 од овој член на оваа Одлука е известено со 
решение бр. 1151 од 27.04.1994 година, издадено од 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капита и е за-
должено да изврши пресметка на секој имател на ин-
терни акции за износот на законски пропишаните обвр-
ски на интерните акции издадени според Законот за 
општествен капитал, а од имателите на интерните ак-
ции да побара да потпишат изјава за тоа во кој износ ќе 
ги платат истите и да ја известат Агенцијата во рок од 
30 дена. 

По спроведените активности од страна на Друш-
твото е утврдено дека работниците не се согласуваат да 
ги плаќаат законски пропишаните обврски на износот 
на издадените интерни акции по Законот за општстве-
ниот капитал и Друштвото ја известува Агенцијата на 
Република Македонија со известување бр. 03-586 од 
27.06.1994 година. 

Потоа Друштвото согласно Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал врши 
промена на соодносот со општествениот и акционер-
скиот капитал така да акционерскиот капитал го нама-
лува на одобрениот попуст и за истиот износ се зголе-
мува општествениот капитал. 

Член 6 
Пред да се пристапи кон трансформација на Друш-

твото, согласно оваа Одлука, Друштвото објави оглас 
во „Службен весник на Република Македонија на ден 
05.08.1994 година и во. весникот Нова Македонија на 
ден 07.08.1994 година со кој се повикуваат поранешните 
сопственици и нивните наследници да ги пријават сво-
ите побарувања. Во рок од 60 дена по огласувањето 
никој не најави побарување, ниту во друштвото ниту во 
Агенцијата. 

Член 7 
Трансформацијата на остатокот на општествениот 

капитал на АД „Винка“ Виница ќе биде извршена сс 
9 
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продажба на остатокот на општествениот капитал не 
лица кои ќе го преземат управувањето со претпријати-
ето. Член 8 

Продажбата на претпријатието на лицата кои гс 
преземаат управувањето со претпријатието се врши 
преку јавен повик за прибирање на повеќе понуди. 

Јавниот повик за прибирање понуди за продажба на 
остатокот на општествениот капитал на друштвото на 
лица што го преземаат управувањето со Друштвото го 
спроведува Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатието со општествен ка-
питал. 

Агенцијата го организира и прибирањето на пону-
дите и изборот на најповолните понуди. 

Член 9 
Агенцијата склучува договор со лицата чија што 

понуда е прифатена како најповолна во рок од 2 месеци 
од денот на објавувањето на решението. 

Во Договорот се наведуваат условите под кои била 
прифатена понудата. 

Член 10 
Лицата кои го преземаат управувањето се должни да 

поднесат докази дека имаат имот кој може да се стави 
под хипотека. 

Ако не понудат докази согласно став 1 од овој член, 
не можат да го склучат договорот од член 9 на оваа 
одлука. 

Лицата кои го преземаат управувањето со претпри-
јатието ставаат хипотека на имотот во нивна сопстве-
но^ заради обезбедување на обврските од договорот, а 
особено заради солидарно покривање на евентуално по-
кажаната загуба во работењето на претпријатието, ако 
биде раскинат договорот од член 9 на оваа одлука. 

Член 11 
Основната главница на Акционерското друштво ќе 

се состои од : 
- обични (редовни) акции кои ќе се конвертираат од 

постојните интерни акции, во рамките во кои се на-
оѓаат и обичните кои што ги поседуваат лицата кои го 
преземаат управувањето на претпријатието пред презе-
мањето на управувањето со претпријатијата. 

- приоритетни акции кои по преземањето на управу-
вањето Друштвото и ги издава на Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, за износот на општестве-
ниот капитал што лицата што го преземаат управува-
њето ќе го откупуваат во рокот утврден со оваа Одлука 
и 

- приоритетни акции кои претпријатието му ги из-
дава бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување во износ од 15% од вкупната вредност на 
општествениот капитал, односно во износ од 8,78% од 
проценетата вредност на друштвото. Овие акции се из-
даваат истовремено со издавањето на обичните акции 
на лицата кои го преземаат управувањето со претприја-
тието. 

Член 12 
Лицата кои го преземаат управувањето се должни 

пред преземањето на управувањето да откупат нај-
малку 10% од проценетата вредност на друштвото. 

Условиате под кои се откупува претпријатието со-
гласно став 1 на овој член од лицата кои го преземаат 
управувањето се утврдуваат со договорот за продаж-
бата на остатокот на општествениот капитал во друш-
твото. 

Член 13 
Со оваа Одлука Друштвото на Фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување му издава акции во висина од 

15% од вкупната вредност на акциите што му припаѓаат 
на остатокот на општествениот капитал. 

Акциите од став 1 на овој член се приоритетни и: 
- гласат на име на Фондот, 
- даваат право на фиксна дивиденда од 2% годишно 

и сразмерно учество во остатокот на добивката ако на 
обичните акции им се исплатува дивидента над овој 
износ, 

- во случај на стечај или ликвидација на друштвото, 
му даваат право на сразмерно учество во поделбата на 
остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса. 

Акциите од став 2 на оваа Одлука не даваат право на 
глас во Собранието на Акционерското друштво. 

На Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
акциите од став 1 на овој член му се издаваат истовре-
мено со издавањето на обичните акции на лицата кои го 
преземаат управувањето со претпријатието. 

Член 14 
Лицата кои го преземаат управувањето се должни да 

го откупат износот од 1.793.750 ДЕМ од остатокот на 
општествениот капитал за која вредност се издаваат 
приоритетни акции на Агенцијата и што Агенцијата ги 
држи за откупување од страна на лицата што го презе-
маат управувањето со Друштвото. 

Откупот на Акциите од став 1 на овој член лицата 
кои го преземаат управувањето ќе го извршат во рок од 
5 години. 

Ако приоритетните акции не се откупат во рок од 
став 1 на овој член, акциите што ги држи Агенцијата се 
претвораат во обични акции и Агенцијата ќе може да ги 
нуди на продажба. 

Лицата што го превземаат управувањето со прет-
пријатието дивидендата можат да ја користат само за 
откуп на акциите што ги држи Агенцијата. 

Член 15 
Со денот На уписот на извршената трансформација 

во Судскиот регистар престануваат правата на прет-
ставниците на општествениот капитал во Собранието 
на Друштвото и во Управниот одбор. 

Собранието на Друштвото одлучува и работи според 
права што ги имаат имателите на акциите утврдени со 
оваа Одлука и во Статутот на Друштвото. 

Член 16 
До изборот на нов Управен одбор, а најдоцна во рок 

од 6 месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука 
продолжува мандатот на членовите на Управен Одбор. 

Член 17 
До истекот на мандатот на кој е именуван, директо-

рот на друштвото продолжува да ја врши функцијата на 
работоводен орган на Друштвото. 

Член 18 
Трошоците на постапката за транформација паѓаат 

на товар на друштвото и ќе се исплатат од средствата за 
тековно работење. Член 19 

Составен дел на оваа Одлука се: 
- Програма за начинот на остварувањето на транс-

формацијата, 
- Извештај за извршената контрола на примената на 

Законот за општествениот капитал и Законот за ис-
плата на личните доходи, на средствата за непоссредна 
заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на 
работниците во текот на работата и на исправноста на 
сметководствените искази од страна на Управата за 
јавни приходи, 

- Извештај за проценетата вредност на Друштвото, 
- Извод од судскиот регистар, 
- Податоци и докази за правото на сопственост, ра-

сполагање, користење и управување со недвижностите. 
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Член 20 
Со извршената трансформација на остатокот на 

општествениот капитал престануваат да важат одред-
бите од Статутот и другите општи акти кои што се во 
спротивност со оваа Одлука. 

Член 21 
Оваа Одлука се доставува до Агенцијата на Репу-

блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал во рок од 15 дена од нејзи-
ното донесување. 

Член 22 
Директорот на Друштвото ги запишува во Судскиот 

регистар извршените измени според оваа Одлука во 
рок од 8 дена од денот на извршената трансформација. 

Член 23 
Директорот на Друштвото ја објавува оваа Одлука 

во Службен весник на Република Македонија, во Нова 
Македонија и во весниците на јазиците на национално-
стите во рок од 8 дена од денот на приемот на согласно-
ста од Комисијата на Владата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. (869-а) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Автокуќа 
„Механика - Карпош“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
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. „Никола Парапу-
нов" бб во време од 07 до 15 часот. 

(860) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „СТУ-
ДИО А“ - 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. „Мито Хаџивасилев 
Јасмин“ во време од 08 до 14 часот. 

(861) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Струмица 
- експрес“ - Струмица 

ОБЈАВУВА 
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 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. Балканска бб во 
време од 14 до 15 часот. 

(862) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Претприја-
тието во општествена сопственост за внатрешен и меѓу-
народен автотранспорт и шпедиција „Југотранс" 
Струга, 

ОБЈАВУВА 
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 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 лица што го 
преземаат управувањето 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Претпријатието, кое се наоѓа во Струга „сервисна зо-
на“ бб во време од 07 до 15 часот. 

(863) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Мле-
кара“ - Битола. 

ОБЈАВУВА 
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: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Долнооризарски 
пат“ бб во време од 06 до 13 часот. 

(864) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Книгово-
дител“ - Струмица 

ОБЈАВУВА 
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. дом на културата 
„Благој Мучето“ во време од 07 до 14,30 часот. 

(865) 
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Одборот за прослава на 50-годишнината од основа-

њето на Македонскиот федерален статистички уред на 
својата седница одржана на 24 мај 1995 година донесе 

О Д Л У К А 
Член 1 

Први Јуни (денот на кој во 1945 година е основан 
Македонскиот федерален статистички уред), се прогла-
сува за Ден на статистиката на Република Македонија. 

Член 2 
Денот на статистиката во Република Македонија ќе 

се одбележува секоја година, а во јубилејните години во 
текот на целата година. „ Член 3 

Носител на активностите за одбележување на Денот 
на статистиката на Република Македонија е Одбор кој 
го назначува функционерот кој раководи со надлеж-
ниот државен орган за работите од областа на статисти-
ката. 4 

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

Бр. 02-1146/2 „ 
25 мај 1995 година Претседател на Одборот 

Скопје Светлана Антоновска, с.р. 

625 

625 

С О Д Р Ж И Н А 
601. Закон за гаранција на Република Македо-

нија по Договорот за заем меѓу Меѓународ-
ната банка за обнова и развој и Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
патишта за Проектот за подобрување на 
транспортот 

602. Закон за основање на Центар за образова-
ние на кадри за областа на безбедноста . . . 

603. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за игрите на среќа и за забавните 
игри на автомати ,. . . . 627 

604. Одлука за одбележување годишнини на 
значајни настани и личности во 1995 година 628 

605. Одлука за изменување на Одлуката за це-
лите и задачите на монетарно-кредитната 
политика во 1995 година 629 

606. Одлука за давање согласност на Статутар- , 
ната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на Работната организација за 
одмор и рекреација на децата „Младост“ -
Скопје 629 

607. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Комбинираната детска установа „Бам-
би" - Македонска Каменица 629 

608. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Тетово 629 

609. Одлука за давање согласност на Статутот 
“на Јавната здравствена ' организација 
Здравствен дом - Свети Николе 629 

610. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Македонски Брод 629 

611. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 

( Здравствен дом - Демир Хисар 
612. Одлука за давање согласност на Статутот 

на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Неготино“-Неготино. . . 

613. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево. . 

614. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Виница 630 

630 

630 

630 

615. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Скопје 630 

616. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Берово 630 

617. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Здравје“ - Валандово . . . 631 

618. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација Репу-
блички завод за здравствена заштита - х 
Скопје . 631 

619. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација Спе-
цијална болница за ортопедија и траумато-
логија-Охрид 631 

620. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација Ап-
тека „9 Ноември“ - Титов Велес 631 

621. Одлука за разрешување од функцијата су-
дија на Општинскиот суд за прекршоци во 
Куманово 631 

622. Одлука за одобрување на позајмица од Бу-
џетот на Република Македонија 631 

623. Одлука за одобрување на позајмица од Бу-
џетот на Република Македонија 632 

624. Решение за дополнување на Решението за 
утврдување на предметите и опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 632 

625. Правилник за изменување на Правилникот 
за условите за давање одобрение за изда-

вање на долгорочни хартии од вредност и 
за условите за работа на ефектната берза и 
на учесниците во ефектната берза 633 

626. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Бал-
канска банка АД - Скопје 633 

627. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Те-
текс банка АД - Скопје 631 

628. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност на 
Извозна и кредитна банка АД - Скопје . . . 634 

629. Решение за давање одобрение за ^давање 
на долгорочни хартии од вредност на Сити-
вест банка АД - Битола 634 

630. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Кре-
дитна банка АД - Скопје 634 

631. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Ал-
мако банка АД - Скопје 634 

632. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Ин-
вест банка АД-Скопје 634 

633. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Те-
текс банка АД - Скопје 635 

634. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност ^а Из-
возна и кредитна банка АД - Скопје . . . . м 635 

635. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Кре-
дитна банка АД - Скопје 635 

636. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност на Радо-
банк АД - Скопје 635 

637. Решение на Републичката геодетска 
управа 635 
Меѓународни договора - додадок I --XVI 
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