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379. 
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 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободува од натамошно извршување 
на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Нуредин Ќерим Љумановски од с. Грнчари. 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор се заме-
нува со условна осуда за време од 1 година на осудените 
лица: 

1. Бајрами Абедин Хајри, од с. Градец, во траење од 
3 месеци, 

2. Љупчо Борис Каранфилоски од с. Пешталево,во 
траење од 3 месеци. 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор се заме-
нува со условна осуда за време од 2 години на осудените 
лица: 

1. Стале Даме Рошкоски од Прилеп, во траење од 75 
Дена, 

2. Јашари Мурат Рихан од Скопје, во траење од 8 
месеци, ^ 

3. Лиман Азем Сулејмани од с. М. Турчане, во тра-
ење од 10 месеци. 

IV 

Делумно се ослободува од натамошно извршување 
на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Наим Назим Мемишов од с. Страчинци, во тра-
ење од 2 месеци. 

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

бр. 08-278 
24 март 1995 година 

Скопје 

380. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/90 
и 13/93), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 
од Законот за системот на општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и „Службен 
весник на РМ“, бр. 13/93), кои со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91) е преземен 
како републички пропис и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО 

ВНАТРЕШНИОТ Ж Е Л Е З Н И Ч К И СООБРАЌАЈ 

1. Цените на услугите за превоз на патници и стока 
во внатрешниот железнички сообраќај формирани и 
применети според постојните прописи може да се зголе-
мат до 15%. 

2. Се задолжува Министерството за стопанство да ја 
спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1.04.1995 го-
дина. 

Бр. 23-798/1 
27 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

381. 
Врз основа на член 10 ставови 2 и 3 од Законот за 

системот на просторното и урбанистичкото планирање 
(„Службен весник на СРМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 март 1995 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ПРОСТО-

Р Е И ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во оваа програма се содржани активностите за изго-
твување и донесување Просторен план на Република 
Македонија, содржината, фазите на изготвувањето, ор-
ганизацијата на изработка, постапката за донесување и 
верификација, динамика на изготвување и финансиски 
средства за изготвување на Планот. 

1. Содржина на Планот 
Содржината на Планот ги опфаќа подготвителните 

работи, изработката на Нацртот на планот и Предло-
гот на планот. 

1.1 Подготвителни работи 
1.1.1 Документарна и информативна основа 
Прибирање на распложливата студ иска, студи-
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ско^бналитичка, планско-развојна, инвестиции-
оно-техничка и друга документација со која ра-
сполагаат собранијата на општините, соодвет-
ните републички институции, посебно оние кои 
располагаат со соодветна документација за по-
драчјето на Републиката, како и изготвување на 
анализа на состојбите со природните и создаде-
ните вредности на Републиката во следниве 
области: 

1) Формирање на документација за физичко-географ-
ските услови и карактеристики на Републиката; 

2) Формирање на документација за природните вредно-
сти и еколошките услови; 

3) Документација за населението; 
4) Податоци и основни индикатори за состојбите во 

економскиот развој; 
5) Евиденција на создадените физички фондови во 

областа на домувањето, стопанството, општестве 
ките дејности, инфраструктурата и другите дејно-
сти; 

6) Набавка и регистрирање на општи и специјални кар-
тографски и топографски основи за Планот и 

7) Формирање на показатели и индикатори за одредени 
области: 
^ географски, физичко-географски и еколошки 

услови, искажани како потенцијал и ограничу-
вање; 

^ индикатори за расположивите природни ресурси: 
земјиште и неговото користење, води, шуми, 
енергетски извори, минерални суровини и друго; 

^ индикатори за големината, структурата и функци-
оналните основи на мрежата на населби; 

^ показатели за поделбата на просторот (по опш-
тини и слично); 

^ индикатори за користењето на просторот: земјо-
делско земјиште и неговиот бонитет, градежно 
земјиште и слично; 

^ население, вработеност, миграции и слично; 
^ индикатори за распределбата, големината, квали-

тетот и начинот на употребата на производните 
објекти и објектите на општествениот стандард и 

џ показатели за развиеноста, распоредот и степенот 
на задоволување на потребите на техничките си-
стеми во Републиката (сообраќајна, енергетска, 
водостопанска, комунална и комуникациска ин-
фраструктура). 

Во документарно-информативната основа посебно 
ќе се валоризираат досегашните истражувања и ана-
лизи што се изработени за проектот Вардарска долина. 

Документарно-информативната основа во оваа фаза 
ќе биде презентирана во вид на посебни елаборати. 

1.1.2. Аналитичко-програмска фаза 
- Основи и трендови на развојот, потенцијали и 

ограничувања и влијание на поширокото опкру-
жување на развојот; 

- Анализа и оцена на постојната состојба и валори-
зација на организацијата, уредувањето, изграде-
носта и користењето на просторот на Републи-
ката; 

- Програма за развој на Вардарска долина; 
^ Прогнози и проекции на стопанскиот и социјал-

ниот развој; 
“ Општи и посебни цели на развојот поврзани со 

начинот на користење и планирање на просторот 
по одделни дејности и 

^ Резиме на потенцијалните можности за развој на 
општите и посебните цели на развојот во сите 
области. 

1.2. Нацрт на планот 
Врз основа на состојбите и оцените на потенцијал-

ните можности за развој, општите и посебните цели за 

просторниот развој, во Нацртот на просторниот план 
на Република Македонија, ќе се предложи концепт за 
просторниот развој на сите дејности и нивното меѓу-
себно влијание. Во таа смисла, Нацртот на планот ја 
има следнава содржина: 

- Положба на Република Македонија во поширо-
ката просторна констелација на Балканот и 
Европа, 

- Население: 
^ демографски развој и 
ф социо-економски развој; 

- Стопански развој: 
^ примарни дејности; 
^ секундарни дејности и 
џ терцијарни Дејности; 

- Развој на општествените дејности; 
- Урбанизација и развој на системот на населбите; 
- Домување; 
- развој на инфраструктурните системи: 
^ сообраќајна инфраструктура; 
^ водостопанска инфраструктура; 
^ комунална инфраструктура; 
^ енергетика и енергетска инфраструктура и 
^ телекомуникациска инфраструктура; 
- Заштита на културното наследство; 
- Заштита на животната средина; 
- Заштита од воени разурнувања, природни и еле-

ментарни непогоди; 
- Балансирање на вкупните просторни потреби и 

основна намена на користењето на површините и 
- Одредби за спроведување на Планот. 

1.3. Предлог на планот 
Предлогот на планот содржи исти елементи како и 

Нацртот на планот, со тоа што при неговата изработка 
се вградуваат прифатените забелешки, предлози и суге-
стии, изнесени во постапката на разгледување на Пла-
нот, од стручната рецензија и расправата по Нацртот на 
планот. 

Во таа смисла, Предлогот на планот подразбира ко-
нечна обработка на текстуалниот и графичкиот дел, 
како и изработка на скратена верзија - резиме на Пла-
нот за јавна употреба. ^ 

Поблиска содржина и спецификација на работите во 
студиско-аналитичката фаза и фазата на Нацрт и Пред-
лог на планот, дадена е во прилог на овој материјал. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРО-
СТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
За изготвување на Просторниот план на Република 

Македонија, односно за одделни фази (Документарно-
информативна основа, Нацрт на план, Предлог на 
план), Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија склучува договор со изготвува-
чот на Планот - Институтот за просторно планирање, 
урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија „ИН-
ПУМА" - Скопје, заедно со неговите членки - Заводи 
за урбанизам, регистрирани за изработка на просторни 
и урбанистички планови. 

Изготвувачот на Планот, во консултација со носите-
лот на изработката на Планот, изработува Програма за 
изработување Просторен план на Република Македо-
нија, динамика на изготвување на Планот, формира 
стручен работен тим составен од експерти од одделни 
области од земјата и странство, кои ќе работат на ана-
лизата и синтезата на состојбите и оцените на можно-
стите за развој, како и на концептите за развој на од-
делни дејности и нивната усогласеност со другите дејно-
сти. 

Изготвувачот на Планот, во консултација со Вла-
дата на Република Македонија и носителот на изработ-



28 март 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Стр. 355 

ката на Планот именува директор на проектот кој во-
едно е и раководител на работниот тим за изработка на 
Планот. 

Изготвувачот на Планот во текот на изработката на 
Планот, ангажира консултанти - експерти од одделни 
научни области, од земјата - членови на МАНУ, од 
одделни факултети и научно-стручни институции, како 
и експерти од странство. 

3. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ВЕРИФИКА-
ЦИЈА НА ПЛАНОТ ОД ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

3.1. Носител на изработката на Планот 
Министерството за урбанизам, градежништво, соо-

браќај и екологија и Републичкиот завод за уредување 
на просторот и заштита на човековата околина - орган 
во состав на Министерството, во соработка со другите 
министерства. 

3.2. Стручна рецензија 
Носителот на изработката на Планот формира 

Стручна комисија за рецензија на одделни фази и на 
Планот во целина, составена од истакнати научни и 
стручни експерти од областа на планирањето, стопан-
ството, природните и општествените науки, инфра-
структурата и заштитата. 

По изготвувањето на одделните фази на Планот, 
носителот на изработката ги доставува истите до Вла-
дата на Република Македонија на разгледување и оце-
нување. 

Владата покрај постојните работни тела - комисии, 
по потреба, формира Посебна комисија за Просторен 
план на Република Македонија, составена од претстав-
ници на Владата, републички организации и одделни 
надворешни стручни експерти од МАНУ, Географ-
скиот, Економскиот, Архитектонскиот и други факул-
тети. 
3.3, Координационо тело 

Владата на Република Македонија по разгледува-
њето и усвојувањето на Програмата за изготвување на 
Планот, го определува носителот на изработката и 
формира координационо тело за следење и насочување 
на изработката на одделни фази на Планот (Докумен-
тарно-информативна основа, Аналитичко-програмска 
фаза, Нацртот на план и Предлог на план). 

Членовите на Координационото тело се назначуваат 
од редот на министрите и претставниците на одделни 
министерства. 

3.4. Собрание на Република Македонија 
Владата на Република Македонија му доставува на 

Собранието на Република Македонија на разгледување 
и донесување Програма за изработка на Планот и 
Предлог на планот. 

4. ДИНАМИКА НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

За изготвување на Просторниот план на Република 
Македонија се определуваат следниве рокови: 
1. Програма за изработување и до-

несување Просторен план на Ре-
публика Македонија 
разгледана и верифицирана од 
Владата на Република Македо-
нија 
разгледани и верифицирани од 
Собранието на Република Маке-
донија 

2. Програма за работа на изготвува-
чот на Просторниот план на Репу-
блика Македонија 
разгледана и верифицирана од 
Владата на Република Македо-
нија 

јул. 1994 година 

окт. 1994 година 

дек. 1994 година 

јан. 1995 година 

3. Документарно-информативна ос-
нова 
разгледана и верифицирана од 
Владата на Република Македо-
нија 
разгледана и верифицирана од 
Собранието на Република Маке-
донија 

4. Нацрт на планот 
4.1. Стручна рецензија на Нацр-

тот на планот 
3.2. Нацрт на планот 

разгледан и верифициран од 
Владата на Република Маке-
донија 

5. Предлог на планот 
усвоен од Владата не Репу-
блика Македонија 
усвоен од Собранието на Репу-
блика Македонија 

6 Изготвување на публикации 

јун. 1995 година 

сеп. 1995 година 

дек. 1995 година 
сеп. 1996 година 

о кг. 1996 година 
окт. 19% година 

ное. 19% година 
сеп. 1997 година 

окт. 1997 година 

дек. 1997 година 
сее. 1998 година 

5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ПЛАНОТ 

Средствата за изработка на сите фази на Простор-
ниот план на Република Македонија, ќе се обезбедат од 
Буџетот на Република Македонија во 1995, 19% и 1997 
година во висина од 2.477.785 ДМ, годишно или вкупно 
за изготвување на Планот 7.433.355 ДМ или во денар-
ска противвредност 194.679.560 ДЕН. според курсот на 
денарот во однос на германската марка на 7 ноември 
1994 година (1ДМ^26,19 ДЕН): 

1. Трошоци за работниот тим 3.251.405 ДМ 
2. Трошоци за изработка на секторски 

студии 2.275.983 ДМ 
3. Трошоци за формирање на информативен систем 

и едукација на кадри за примена на нови техноло-
гии 812.351 ДМ 

650.281 ДМ 

442.831 
7.433.355 

ДМ 
ДМ 

194.679.560 ДЕН 

4. Трошоци за консултанти на 
работниот тим 

5. Трошоци за стручна 
рецензија 
Вкупни трошоци 
Денарска противвредност 

6. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

Број 08-1200/1 
22 март 1995 година 

Скопје 

фев. 1995 година 

382. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на 

развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ 
бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93), член 46 од Законот за 
заштита и користење на земјоделското земјиште („Сл. 
весник на РМ“ бр. 7/86, 51/88, 36/91, 83/92 и 62/93), 
Буџетот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90), Владата 
донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО ВО 1995 ГОДИНА 

I 
Средствата за поттикнување на развојот на земјо-

делството во 1995 година во износ од 91.500.000,, 00 
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денари, обезбедени согласно член 3 раздел 21 ставка 
435 од Буџетот на Република Македонија („Сл. весник 
на РМ“ бр. 69/94) ќе се користат според намените, кри-
териумите и условите утврдени со оваа програма и тоа 
за: 

субвенција 
по грло 

вкупно 
денари 

1.1. Субвенција за добиени 
телиња по пат на веш-
тачко осеменување на 80% од 
крави во индивидуален износот на 
сектор со сперма од те- мерката В/О 
стирани бикови 

1.2. Субвенција за набавка 
на бикови од благо-
родни раси (оберин-
талска, монтафонска и 
ДР-) 

1.3. Субвенција за спрове-
дувана на прогено те-
стирана на биковите 
за В/О л на крави во 
Центарот за репродук-
ција при Ветеринар-
ниот институт и за на-
бавка на машки те-
лиња од елитни па-
рења 

70% од 
пазарната 
вредност 

3.000.000,00 

600.000,00 

во денари 

9.800.000,00 

27.600.000,00 

28.000.000,00 

18.600.000,00 

6.000.000,00 

1.500.000,00 

1. Подигање на вештачки ливади и про-
изводство на семе од еспарзета и ИН-
ес нтаризација на бонитетот на трев-
иите состојки 

2. Поттикнување на развојот на сточар-
ството, рибарството и пчеларство 

3. Су финансирање на изградбата на 
брани за мали акумулации и мали хи-
дромелиоративни системи за развој 
на земјоделството 

4. Унапредување на индивидуалното 
земјоделство 

5. Средства за заштита и користење на 
земјоделското земјиште во 1995 год. 

6. За довршувана на започнатите 
мерки од 1994 година и за недоволно 
предвидени средства 

II 
1. Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во 

износ од 9.800.000,00 денари, ќе се користат од правни и 
физички лица за подигање на околу 1.200 ха вештачки 
ливади и инвентаризација на бонитетот на тревните 
состојки. 

2. Распоредот на средствата за набавки на семе по 
корисници ќе го врши Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, врз основа на барања на 
земоједелските производители преку центрите за уна-
предување на индивидуалното земјоделство. 

3. Правење на тревни смески од повеќе видови 
треви, пакова!ве во единица за затревување на еден 
декар, дотур на семенски материјал до индивидуалните 
земјоделци како и давање на стручно упатство за поди-
гана на вештачки ливади ги врши Земјоделскиот фа-
култет во соработка со испорачателот на семенскиот 
материјал. 

III 

1. Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во 
износ од 27.600.000,00 денари ќе се користат за след-
ните мерки: 

1. ГОВ Е ЦАРСТВО 

субвенција 
по грло 

вкупно 
денари 

1.4. Партиципација во ра-
ботењето на репроцен-
тарот за оберинталско 
говедо и изработ. на 
Програма и Правил-
ник за обележување во 
говедарството 4200.000,00 

ВКУПНО, 5.800.000,00 
2. ОВЧАРСТВО 
2.1. Субвенција за набавка 

на приплодни овни 
испитани на спермоге-
неза од расата виртен-
берг (оригинал), наме-
нети за вештачко осе-
менување 

2.2. Партиципација за 
спроведување на мер-
ката тетовирање во ов-
чарството и козар-
ството во индивиду-
ален сектор 

3.000,00 1.300.000,00 

6.000.000,00 
ВКУПНО: 7.300.000,00 

3. КОЗА ?СТВО 
3.1. Субвенција за набавка 

на приплодни грла за 50% од 
формирање на репро-набавната 
центар вредност 1.000.000,00 

ВКУПНО: 1.000.000,00 
4. СВИЊАРСТВО 
4.1. Партиципација во ра-

ботењето на репроцен-
тарот за сви!царство 1.000.000,00 

ВКУПНО: 1.000.000,00 
5. КОЊ АРСТВО 
5.1. Партиципација за ре-

довно работена на ер-
гелата „Витачево" во 
АК „Тиквеш“-Кавадарци 

5.2. Субвенција за набавка 
на приплодни грла 
- машки 
- женски 

20.000,00 
4.000,00 

1.000.000,00 

100.000,00 
100.000,00 

ВКУПНО: 1.200.000,00 

6.РИБАРСТВО 
6.1. Субвенција за унапре- У 4 ^ 8 0 8 0 обновување на 

дување на рибарството мрестилишта за производ-
ство на подмладок 

субвенционирање за набавен под-
младок за порибување 

ВКУПНО: 8.000.000,00 

7. ПЧЕЛАРСТВО 
7.1. Субвенција за набавка 

на пчелни семејства-
нуклеуси 

7.2. Субвенција за пчелни 
матици 

650 ден. 
по нуклеус 
130,00 по 
матици 

1.200.000,00 

300.000,00 

1.000.000,00 ВКУПНО: 1.500.000,00 
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субвенција 
по грло 

вкупно 
денари 

% од вреди, 
на мерката 

вкупно 
денари 

8. ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
8.1. Координација на регионалните 

служби за водење на матично кни-
говодство во сточарството 

8.2. Исплатување на обврски со Про-
грамата за поттикнуваа на разво-
јот на земјоделството во 1994 го-
дина, и за недоволно предвидени 
намени и слично 

300.000,00 

1.500.000,00 

ВКУПНО: 1.800.000,00 

СЕВКУПНО: 27.600.000,00 

IV 
1. Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во 

износ од 28.000.000,00 денари ќе се користат за финан-
сирање на изградба на брани за мали акумулации, ба-
зени за акумулирани на преточи и води и мали хидроме-
лиоративни системи, заради наводнување на земјодел-
ските култури и се распоредуваат за: во денари 

23.000.000,00 

- учество во изградба на брани за мали 
акумулации, базени за акумулирање 
на проточни води и мали хидромели-
оративни системи 

- учество во изготвување студиска и 
друга документација за уредување на 
режимот на водите, учество во изго-
твување на прегледот на водните ре-
сурси, учество во проучување на хи-
дрологијата на малите водотеци за-
ради изградба на мали акумулации, 
како и за спроведување на програ-
мата 5.000.000,00 
2. Средствата од дел IV точка 1 на оваа програма 

можат да се користат за учество во финансирањето на 
изградбата на објектите. Во пресметковната вредност 
на објектите влегуваат и средствата за истражни ра-
боти и средства за изготвува!ве на инвестиционо-тех-
ничка документација. 

Право на користена на средствата од оваа програма 
имаат водостопанските, земјоделските и други прет-
пријатија кои се носители на развојот на водостопан-
ството. 

Приоритет при одобрувал,е на средства од оваа про-
грама имаат објектите чија економска оправданост е 
понагласена. 

V 
Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 

износ од 18.600.000,00 денари се користат за субвенци-
онирање, односно регресирање на активностите за зго-
лемување на индивидуалното земјоделско производ-
ство. 

Овие средства се распределуваат по единица мерка 
за следните мерки: 

% од вреди. вкупно 
на мерката денари 

1. ПОЛЕДЕЛСТВО 
1.1. Производно демонстра-

тивни опити со примена 
на нови сорти 100 800.000,00 

1.2. Производно демонстра-
тивни опити со примена 
-на нови агротехнички 
мерки 100 640.000,00 

2. ГРАДИНАРСТВО 
2.1. Производно демонстра-

тивни опити со нови сорти 
домати на површина од 
0,5-1 декари 100 320.000,00 

2.2. Производно демонстра-
тивни опити со нови сорти 
пипер - 1 - 3 декари 100 170.000,00 

2.3. Производно демонстра-
тивни опити со нови сорти 
рана зелка 0,1-0,2 декари 100 100.000,00 

2.4. Производно демонстра-
тивни опити со нови сорти 
касна зелка 0,1-0,2 декари 100 100.000,00 

2.5. Произвдоно демонстра-
тивни опити со нови сорти 
семе карфиол 0,1-0,2 де-
кари 100 100.000,00 

2.6. Производно демонстра-
тивни опити со компир од 
1-2 декари 100 350.000,00 

2.7. Производно демонстра-
тивни опити со заштита 
на растенијата од болести 
и штетници 100 600.000,00 

ВКУПНО: 1.740.000,00 

3. ОВОШТАРСТВО 
3.1. Разни видови садници за 

ридско-пл анински по-
драчја најмалку 0,3 де-
кари 50 830.000,00 

3.2. Демонстративни опити со 
заштита во овоштар-

150.000,00 ството 100 150.000,00 
3.3. Демонстративни опити со 

нови сорти овошни ви-
дови 100 300.000,00 

ВКУПНО: 1.280.000,00 

4. ЛОЗАРСТВО 
4.1. Демонстративни опити со 

заштита во лозарството 100 175.000,00 
ВКУПНО: 175.000,00 

5. ОПШТИ МЕРКИ 
5.1. Постапка за признаваа на ново-

создадени сорти, одобрување да се 
воведат во производство странски 
сорти, заштита на сорти на земјо-
делски и шумски растенија и банка 
на гени 4.000.000,00 

5.2. Тракторски натпревари 260.000,00 
5.3. Денови на пченицата и на пченката 180.000,00 
5.4. Земјоделско образование и пропа-

ганда 2.000.000,00 
5.5. Учество на „СКОМЕСА-95" 220.000,00 
5.6. Поддршка за проектот за приватни 

фарми 4.400.000,00 
5.7. Обезбедување на технички ра-

ботни услови 2.000.000,00 

ВКУПНО: 13.060.000,00 

6. ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ЗАПОЧНАТИ МЕРКИ 
ОД 1994 ГОДИНА И ЗА НЕДОВОЛНО 
ПРЕДВИДЕНИ НАМЕНИ 905.000,00 

ВКУПНО: 1.440. ООО ,00 СЕВКУПНО: 18.600.000,00 
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Приоритет при користењето на субвенциите - ре-
гресите по гранки и намени имаат земјоделците од 
ридско-планинските подрачја. 

VI 
Средствата од дел I точка 5 на оваа програма во 

износ од 6.000.000,00 денари ќе се користат и тоа за: 
1. Освојување на нови површини со ра-

зорување на напуштени земјоделски 
површини, рекултивација на порано 
пренамената земјоделско земјиште и 
откуп на земјоделско земјиште 6.000.000,00 
Со средствата од дел VI точка 1 на оваа програма ќе 

се финансира учеството во спроведувањето на следните 
мерки: 

- разорување на напуштено земјоделско земјиште 
(прелози) пасишта, рушење на меѓи, исушување на 
мочуришта, бари, оспособување на тресетишта за зем-
јоделско производство, изопачување на неродни сте-
бла, чистење на камења и оспособување на порано пре-
наменето земјоделско земјиште во обработкиве зем-
јиште (рекултивација) и откуп на земјоделско зем-
јиште. 

Средствата од точка 1 ќе се користат за оспособу-
вање на земјоделското земјиште за земјоделско произ-
водство и ќе се исплаќаат по 7.500,00 (седум илјади и 
петстотини) денари за секој оспособен хектар. 

Правото на користење на овие средства имаат прет-
пријатијата, задругите и другите правни и физички 
лица кои управуваат со земјоделското земјиште или им 
е дадено на користење. 

VII 
1. Исплатувањето на средствата од оваа програма по 

корисници ја врши Министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство врз основа на поднесени ба-
рања. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-
видени со оваа програма со поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, Министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно ра-
сположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна пренамена по мерки. 

2. Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа 
програма ќе донесе поблизок пропис за начинот на 
остварување на правото за користење на средствата 
утврдени со дел III од оваа програма. 

3. Правото и обврските на корисниците на средства 
по оваа програма од дел I се утврдуваат и тоа: 

- за точка 3 и 5 освен за откуп на земјоделско зем-
јиште со договор што ќе го склучи Министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, а за откуп на 
земјоделско земјиште со Договор што ќе го склучи 
Министерот за финансии. 

Исплатата на средствата од точките 1,2,4 и 6 ќе се 
врши со решенија на Министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

4. Контрола врз наменското користење на сред-
ствата од страна на корисниците врши Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

VIII 
Средствата предвидени со оваа програма се непо-

вратни. 
IX 

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

Број 23-740/1 Претседател на Владата на 
13 и 20 март 1995 Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

383. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 71 и член 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 8 март 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ член 49 и членовите 85 до 121 
од Статутот на централното основно училиште „Ванчо 
Прке“ во Делчево, донесен на 17 април 1992 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и произведува правно дејство 
од денот на објавуваното. 

Одлуката ќе се објави и во училиштето на начин 
предвиден за објавување на општи акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со реше-
ние У. бр. 57/94 од 23 ноември 1994 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашаното за нивната согласност со 
закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 49 од 
Статутот се утврдуваат условите за именување на инди-
видуален работоводен орган во училиштето. Во члено-
вите од 85 до 99 се уредува организацијата на учењето и 
учеството на претставници на општествената заедница. 
Од членот 100 до 121 од Статутот се уредуваат прашања 
за правата и обврските на учениците. На сите наведени 
членови од Статутот кои уредуваат прашања што се од 
значење за остварување на јавниот интерес, а кои се 
применуваат, не е дадена согласност од Собранието на 
Република Македонија. 

5. Според член 5 од Законот за предучилишно и 
основно образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83,29/89,15/90,11/91 и 40091) основното 
воспитание и образование е дејност од посебен опште-
ствен интерес. Според член 248 од Законот, согласност 
на одредбите претставниците на општествената заед-
ница и условите за именувано на индивидуален работо-
воден орган, дава Собранието на Република Македо-
нија. 

Од цитираните одредби од Законот произлегува 
дека основното воспитание и образование е дејност од 
јавен интерес, па на одредбите од статутите со кои се 
уредуваат тие прашања, согласност дава Собранието на 
Републиката. 

Со оглед на тоа што на член 49 и членовите 85 до 121 
од Статутот во кои се уредуваат прашањата за оствару-
вање на јавен интерес, а кои се применуваат, не е да-
дена согласност од Собранието на Републиката, Судот 
оцени дека тие не се во согласност со означените закон-
ски одредби. 

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

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

У.бр.57/94 
8 март 1995 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија ̂  
д-р Јован Проевски, с.р. 
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384. 
Врз основа на член 17 и член 69 точка 12 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 28.03.1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕ-

ДИЛНИЦИТЕ ВО И-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1995 
ГОДИНА 

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат 
денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општествена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 1,7% на 30 април 1995 година, до 2,5% на 
31 мај 1995 година и до 3,3% на 30 јуни 1995 година, 
кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 
31.12 Л994 година. 

Под состојба на денарските пласмани на банките и 
штедилниците на 31.12.1994 година во смисла на став 1 
од оваа точка, се подразбира состојбата на тие пла-
смани на 31 јули 1994 година зголемена за можниот 
пораст на денарските пласмани до крајот на 1994 го-
дина, во согласност со стапките за нивен можен пораст 
во тој период утврдени од страна на Народна банка на 
Република Македонија со соодветни одлуки. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка 
обврската за ограничување на порастот на денарските 
пласмани нема да се однесува на порастот на пласма-
ните на банките и штедилниците кој одговара на виси-
ната на нето остварениот ефективен пораст на основач-
киот капитал на банката, односно штедилницата во 1-то 
полугодие од 1995 година во однос на неговата состојба 
на 31.12.1994 година, без Ревалоризација за 1994 и 1995 
година. 

2. Во рамките утврдени во точка 1 од оваа одлука, 
банките и штедилниците можат да пласираат средства 
кај 25-те претпријатија најголеми загубари утврдени со 
Заклучокот на Владата на Република Македонија од 
12.04.1994 година, само во согласност со специјалната 
програма за нивно преструктуирање верифицирана од 
Владата на Република 'Македонија и Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

По исклучок на одредбите од став 1 на ова точка, 
банките и штедилниците можат да пласираат средства 
кај „Електростопанство на Македонија“ - Скопје и кај 
ЖТП - Скопје и без програма за реструктуирање на 
овие претпријатија, но со гаранција добиена од Владата 
на Република Македонија. 

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните 
денарски побарувања на банките и штедилниците од 
стопанските субјекти во општествена, приватна и ме-
шовита сопственост и од граѓаните („Службен весник 
на РМ“, бр. 35/94). 

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа Одлука, банките и штедилниците ќе 
и доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија два дена по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат на основа книговодствената состојба 
на тие пласмани на крајот на месецот во рокот предви-
ден за доставување на КЊ-БИФО (извештај за книго-
водствената состојба на сметките на банките и штедил-
ниците). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатство што го 

пропишува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.04.1995 година. 

О. бр. 02/15/92-95 Претседател 
28 март 1995 година н а Советот на Народна банка 

С к о п ј е на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски,с.р. 

385. 
Врз основа на член 69 точка 5 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и член 3 став 2 од 
Уредбата за контен план и биланс на банките, а по 
претходно добиено мислење од Министерството за фи-
нансии на Република Македонија, Советот на Народна 
банка на Република Македонија на 28.03.1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТ-

НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Планот за аналитички сметки во контниот 
план за банките, кој е составен дел на Одлуката за 
аналитичките сметки во контниот план за банките 
(Службен весник на Република Македонија '^ , 68/93, 
80/93, 35/94, 40/94 и 12/95) се вршат следните дополну-
вања: 

- се воведува сметка 2428 - „Дневен депозит на бан-
ките кај Народна банка на Република Македонија“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа има 
право да книжи само Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

- се воведува сметка 1428 - „Депониран дневен депо-
зит на банката кај Народна банка на Република Маке-
донија“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ва! ве, а ќе биде објавена во „Службен весник на Репу 
блика Македонија“. 

О. бр.02-15/93-95 Претседател 
28. март 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

На должникот Незири Шефкет од Гостивар, сега во 
странство со непозната адреса, му се поставува привре-
мен застапник и тоа Тримчески Ратко, на работа при 
ЦСРО-Гостивар. Привремениот застапник ги има сите 
права и должности на законски застапник - и ги врши се 
додека должникот или негов полномошник не се поја-
ват пред судот односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. И бр. 4360/94. 

(121) 
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З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ Р Е Г И С Т А Р 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13919/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55149-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското претпријатие ,ДНА-
ТА РА-КОМЕРЦ'4 д.о.о. експорт-импорт с. Горно Оризари, Титов Ве-
лес. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112 070113 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127 07012ѕ' 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 070^14' 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227' 0 7 0 2 V 
070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110301, 110302, ПОЗОЗ' 110309' 
110903, 110909, 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613 ' 012614' 
012615 , 012621, 012622, 012623, 012699, 090150, во надворешно-тргов-
скиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, лизинг работи, реекспорт, агенциски 
услуги на областа на транспортот, консигнациона продажба, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, долгорочна произ-
водствена кооперација, компензациони работи, привремен извоз и 
увоз, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Србија, 
Грција и Бугарија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Ивзо Шатара - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13919/94. (16406) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст.бр.380/95 од 

24.III. 1995 година објавува дека отвори стечајна постапка над Банката 
за надворешна трговија АД Скопје. 

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник се определува Томислав Јагуриноски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр.8 ст.19, тел.226-121.. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник ' на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги измират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања нд доверителите на 
стечајниот должник на ден 16. V. 1995 година во 11,00 часот, соба бр. 60 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 49/95 од 

3.111.95 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за услуги, промет со стоки на големо и мало и 
застапување „КАТА КОМЕРЦ“ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 68 и жиро сметка 40100-601-200264. 

За Ликвидационен управник се определува Тодор Тодоровски од 
Скопје, ул. Хо-111и-МИН бр. 399-а тел. 269-769. Се повикуваат довери-
телите на ликвида1Џшниот должник да ги пријават своите побарувања 
во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ 
до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примерока со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према 
ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 11.IV.95 г. во 11,40 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 

Правоаголен печат под назив: „Бифе „АС“ Горан 
Димковски с. Марино Скопје“. (1278) 

Округли печат под назив: „Акционерско друштво 
во мешовита сопственост ЗИК „СТРУМИЦА“ Џ.О. 
Струмица ДОО „Кооперација“ - Струмица“. (1225) 

Правоаголен печат под назив: „СТД „АДА ПРО-
МЕТ“ Бајрами Харун, с. Студеничани - Скопје“. (1185) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало и услуги „МИФАМИД“ ц. о. 
Експорт-импорт Скопје ул. „Челопек“ бр. 10, Скопје“. 

Правоаголен печат под назив: „Треска-Тргомеоел" 
доо Скопје Менувачница - 3". (1188) 

28 март 1995 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
изводство и трговија на големо и мало „БОМИРО" 
Експорт-Импорт п. о. Скопје“. (1187) 

Округли печат и штембил под назив: „ФАТИМ-
КОМЕРЦ" Експорт-Импорт ЦО Трговско претприја-
тие за промет на мало и големо, Скопје“. (1189) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Работна 
организација за згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „Втори септември“ -
Демир Хисар“. (1190) 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 

Решение бр. 18-3956/2 за основање на мешовито 
претпријатие издадено од Министерството за односи со 
странство на претпријатието „ДЕЛ-Вел" Скопје ДОО. 

Одобрение Уп. бр. 14-22478 од 12.Х1.1974 година 
издадено на име Стојче Апостоловски, Скопје. (1260) 

Решение бр. 14-6087 од 18.Х.1991 година издадено 
од Секретаријат за стопанство ПОЕ Карпош на име 
Неат Абдули, Скопје. (1261) 

Чековна картичка бр. 11859-80 и чекови бр. 
2348793, 2348791, 2348790 и 1965238 издадени од Комер-
цијална банка а. д. Скопје на име Зорица Трифуновска, 
Скопје. (1223) 

Чекови бр. 187506 и 164861 од тековна сметка бр. 
20/22 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на 
име Драгана Радуловска, Скопје. (1224) 

Чековна картичка бр. 207382976 и чекови од бр. 
2500428 до 2500437 издадени од Комерцијална банка а. 
д. Скопје на име Лена Величковска, Скопје. (1251) 

Чековна картичка бр. 109266-71 и чекови од бр. 
1060102 до 1060107 издадени од Комерцијална банка а. 
д. Скопје на име Боро Блажевски, Скопје. (1252) 

Чековна картичка бр. 115630-99 и чек бр. 2450232 
издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име 
Светлана Митовска, Скопје. (1253) 

Чековна картичка бр. 15800-61 и чекови од бр. 
2113079 до 2113084 и 1443000 издадени од Комерцијална 
банка а. д. Скопје на име Јелица Касутовска, Скопје. 

(1254) 
Чековна картичка бр. 84846-05 и чек бр. 2472771 

издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Божин Белковски, Скопје. (1255) 

Чековна картичка бр. 36570-41 и чекови од бр. 
1968425 до 1968434 издадени од Комерцијална банка а. 
д. Скопје на име Светлана Христова Јоциќ, Скопје. 

(1256) 
Чекови бр. 6557512, 6557513 и 6557514 од чековна 

сметка бр. 20219-49 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Оливера Јоциќ, Скопје. (1257) 

Чекови од бр. 0001081206 до 0001081215 издадени 
од Комерцијална банка а. д. Скопје на име ГОвле Илиќ, 
Скопје. (1258) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Зоран 
Митревски, Скопје. (1262) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Алек-
сандар Спасовски, Скопје. (1263) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Јакуп 
Абдуљ, Скопје. (1264) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Магда-
лена Колар Павлова, Скопје. (1265) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Натмир 
Исмаили, Скопје. (1266) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Илија 
Михајловски, Скопје. (1267) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Војче 
Пигуловиќ, Скопје, с. Кучевиште. (1268) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Киро 
Арнаудовски, Скопје, (1269) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Роберт 
Јаки, Скопје. (1270) 
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Работна книшка издадена во Скопје на име Жанета 
Коцева, Скопје. (1271) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Томи-
слав Божиновски, Скопје. (1272) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Салаху-
дин Идризмари, Скопје. (1273) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сузана 
Цветковска, Скопје. (1274) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Апо-
столовска Николина, Скопје. (1275) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сабри 
Беџетовиќ, Скопје. (1276) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Розета 
Костовска, Скопје. (1277) 

Пасош бр. 085867/93 издаден од УВР Тетово на име 
Ил,бер Ил,јази, ул. „111" бр. 40, Тетово. (1283) 

Пасош бр. 389841/94 издаден од УВР Скопје на име 
Неат Рушитовски, с. Чифлик, Скопје. (1284) 

Пасош бр. 0323933/94 издаден од УВР Скопје на 
име Горан Младеновски, Скопје: (1285) 

Пасош бр. 0348879 издаден од УВР Гевгелија на 
име Ванчева Ванга, ул. „Мирче Ацев“ бр. 22, 
Богданци. (1286) 

Пасош бр. 0315883 издаден од УВР Гевгелија на 
име Кусуров Митко, ул. „Џетар Мусев“ бр. 78, 
Богданци. 

Пасош бр. 68928 издаден од УВР Тетово на име 
Стојчевска Добринка, с. Доброште, Тетово. (1280) 

Пасош бр. 174845 издаден од УВР Гостивар на име 
Ракипи Гзим, с. Вруток Гостивар. (1281) 

Пасош бр. 041442 издаден од УВР Тетово на име 
Зеќирја Синани с. Желино, Тетово. (1282) 

Пасош бр. 0577725 издаден од УВР Делчево на име 
Сасанска Победа, ул. „Кеј на ослободува!ве“ бб пенз. 
дом. Делчево. (1226) 

Пасош бр. 0361279 издаден од УВР Струмица на 
име Попов Петар, ул. „Спиро Захов“ 18, Струмица. 

(1191) 
Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 

од ЦОУ „Ѓон Бузуку" с. Србиново на име Абази Теки 
с. Трново, Гостивар. (1192) 

Пасош бр. 0110452 издаден од УВР Крива Паланка 
на име Стојчевски Љупчо с. Конопница, Крива Па-
ланка. ^ (1193) 

Пасош бр. 0068140/93 издаден од УВР Гевгелија на 
име Михаил Хаци-Митров, Гевгелија. (1193) 

Пасош бр. 359341/94 издаден од УВР Скопје на име 
Шехида Муриќ, с. Батинци, Скопје. (1195) 

Пасош бр. 126743 издаден од ГУВР Скопје на име 
Бајрами Тефик ул. „Питу Гули“ бр. 54, с. Арачиново 
Скопје. (1196) 

Пасош бр. 62232/95 издаден од УВР Скопје на име 
Авдула Дарлишта, ул. „Пере Тошев“ бр. 32, Скопје. 

(1197) 
Пасош бр. 0060672 издаден од УВР Скопје на име 

Петар Десков, Скопје. (1198) 
Пасош бр. 561824/95 издаден од УВР Скопје на име 

Јакуп Таири ул. „34" бр. 2 с. Сингелиќ, Скопје. (1199) 
Пасош бр. 431830/94 издаден од УВР Скопје на име 

Бошковска Весна, Скопје. (1200) 
Пасош бр. 0565286 издаден од УВР Скопје на име 

Рецеп Цамиќ, с. Д. Коњаре, Скопје. (1201) 
Пасош бр. 128308/93 издаден од УВР Скопје на име 

Ѓоре Ѓелев, ул. „Бутелска“ бр. 49-а, Скопје. (1202) 
Пасош бр. 553220/95 издаден од УВР Скопје на име 

Дејан Хаџ тра јков ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/1-53, 
Скопје. (1203) 

Пасош бр. 0131126 издаден од УВР Скопје на име 
Д ракулевски Дичо, Скопје. (1204) 

Пасош бр. 390831 издаден од УВР Скопје на име 
Мустафа Неџмудин с. Бојане, Скопје. (1205) 

Пасош бр. 493072/94 издаден од УВР Куманово на 
име Звоне Тодоровски ул. „М. Горки“ бр. 76, Кума-
ново. (1228) 

Пасош бр. 420245/95 издаден од УВР Куманово на 
име Миле Јакимовски с. Кетеново, Кратово. (1229) 

Пасош издаден од УВР Куманово на име Авдија 
Фети с. Липково, Куманово. (1230) 

Пасош издаден од УВР Куманово на име Авдији 
Менсуре, с. Липково, Куманово. (1231) 

Пасош издаден од УВР Куманово на име Муамет 
Јусуфи, с. Липково, Куманово. (1232) 

Пасош издаден од УВР Куманово на име Шенаси 
Рамадани, с. Липково, Куманово. (1233) 

Пасош бр. 270556 од 8.VII.1994 издаден од ОВР 
Струга на име Терзиоски Стево, Кеј „8 ноември“ бр. 87, 
Струга. (1234-а) 

Пасош бр. 406279/94 издаден од УВР Гостивар на 
име Мустафа Рецепи ул. „Б. Кидрич" бр. 29, Гостивар. 

(1234) 
Пасош бр. 147272/93 издаден од УВР Тетово на име 

Адем Зекири, с. Ларци, Тетово. (1235) 
Пасош бр. 030857/93 издаден од УВР Скопје на име 

Маја Митевска, Скопје, ул. „Поков" бр. ЗБ. (1236) 
Пасош бр. 562960/95 издаден од УВР Скопје на име 

Сашо Дојчиновски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 40, 
Скопје. (1237) 

Пасош бр. 131778/93 издаден од УВР Скопје на име 
Бисерка Настева, ул. „Кочо Рацин“ бр. 26/44, Скопје. 

(1238) 
Пасош бр. 538239 издаден од УВР Скопје на име 

Снежана Јовчева, Скопје. (1239) 
Пасош бр. 538326 издаден од УВР Скопје на име 

Зоран Цветиниќ ул. „Ѓ. Ѓоновиќ“ бр. 149, Скопје. 
(1240) 

Пасош бр. 154149 издаден од УВР Скопје на име 
Захадин Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (1241) 

Пасош бр. 445853/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бојан Рафајлоски бул. „Васил Главинов“ бр. З-У/4, 
Скопје. (1242) 

Пасош бр. 445832/94 издаден од УВР Скопје на име 
Виктор Рафајлоски бул. „Васил Главинов“ бр. З-У/4, 
Скопје. (1243) 

Пасош бр. 446109/94 издаден од УВР Скопје на име 
Љиљана Рафајлоска бул. „Васил Главинов“ бр. З-У/4, 
Скопје. (1244) 

Пасош бр. 210174/94 издаден од УВР Скопје на име 
Авдираман Бахтијар с. Зелениково, Скопје: (1245) 

Пасош бр. ПМКД 0130510 издаден од УВР Скопје 
на име Загорка Димитрова, Скопје. (1246) 

Пасош бр. ПМКД 0130472 издаден од УВР Скопје 
на име Кирил Димитровски, Скопје. (1247) 

Пасош бр. 10168/93 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Гуџевски, Бул. „АСНОМ“ бр. 12/17. (1248) 

Пасош бр. 442167/94 издаден од УВР Скопје на име 
Зулфи Љамарари ул. ,Јајце“ бр. 208, Скопје. (1249) 

Оглас објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 13 под бр. 
939 на име Али Хабил,, Скопје се„ стагнира. (1250) 

Чекови бр. 00283215, 00292879, 00302893, 00302900, 
00292880, 00302894, 00302901, 00292881, 00302895; 
00302902, 00292875, 00292882, 00302896, 00292876, 
00292883, 00302897, 00292877, 00292884, 00302898, 
00292878, 00302899. Од чековна книшка бр. 
06.0000212.20 на име Анастасиеска Љубица издадена од 
Стопанска банка АД Скопје, филијала Гостивар на име 
Анастасиески Мирослав. (1279) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Влатко 
Бучковски, Скопје. (1206) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од „АД Макаренко“ - Скопје на име Весна Бобанов-
ска, Скопје. (1207) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Соња 
Павлова, Скопје. С1208) 
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Работна книшка издадена во Скопје, на име Хасани 
Сузана, Скопје. (1209) 

Свидетелства за завршено III и IV година и свиде-
телство за завршено средно образование издадено од 
УСО „Браќа Миладиновци44 Скопје на име Благојче 
Нацев, Т. Велес. (1210) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓуља 
Салиевска, Скопје. (1211) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Тат-
јана Спиркоска, Скопје. (1212) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Зорка 
Трпкоска, Скопје. (1213) 

Решение за дуќан рег. бр. 6266 од 13.1.1995 година 
издадено од Министерство за стопанство под бр. УП. 
бр. 25-127 од 13.1.1995 година на име Зоран Андевски, 
Скопје. (1214) 

Решение бр. 11-3815 од З.Х.1988 година издаден на 
Екрем Рушиди, Скопје. (1215) 

Чековна карта бр. 0001632490 издадена од Комер-
цијална банка а.д. Скопје на име Љиљана Стефкова 
Јаневска, Скопје. (1216) 

Чековна картичка бр. 10871313 и чек. бр. 1844688 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име До-
бринка Трајкова, Скопје. (1217) 

Чекови бр. 2473277 до 2473281 од тековна сметка 
79577-82 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, 
на име Виолета Чиповска, Скопје. (1218) 

Чековна картичка бр. 32919-53 и чекови од бр. 
1963699 до 1963706 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Виолета Апостолова^, Скопје. (1219) 

Чековна картичка бр. 64462-17 и чекови од бр. 
2292406 до 2292410 и од бр. 2340351 до 2340360 издадени 
од Комерцијална банка ад. Скопје на име Милица Или-
евска, Скопје. (1220) 

Чекови бр. 2427704 и 2427706 од тековна сметка бр. 
9652399 издадени од Комерцијална банка на АД Скопје 
на име Никола Димитров, Скопје. (1221) 

Тековна картичка бр. 30901-39 од Стопанска банка 
и тековна сметка од Комерцијална банка 0011021934 и 
чек бр. 0000529444 од Комерцијална банка а.д. Скопје 
на име Јоноска Маре ул. „Тодор Чангов“ бр. 48/60, 
Скопје. (1222) 

Пасош бр. 193202 издаден во УВР Тетово на име 
Таири Шахин ул. „Бл. Тоска“ бр. 165, Тетово. 

Пасош бр. 0138498 издаден од УВР Охрид на име 
Тодоровски Зоран, ул. „28 април бр. 27, Охрид. 

Пасош бр. 136284/93 издаден од УВР Куманово на 
име Станко Петрушевски, Куманово 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р.М.44 бр.38/93), Акционерското Друштво „29 
НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НСЛЕДНИЦИ 

ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Маке-
донија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
ван,а во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас. 

2. Седиштето на АД „29 НОЕМВРИ“ е во Скопје, на 
ул. „Ш-та Македонска бригада44 бб. 
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3. Пријавите се доставуваат до АД „29 НОЕМВРИ“ -
СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. 

4. Огласот да се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ44 бр. 38/93), Претпријатието во опште-
ствена сопственост за производство, промет и услуги 
„Црвена Ѕвезда“ Скопје Ц.О. објавува 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ СЛЕДБЕНИЦИ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Претпријатието во општествена сопственост за 
производство, промет и услуги „Црвена Ѕвезда“ 
Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните наследници, државјани на Република Македонија, 
да ги пријават своите побарувања од ова претпријатие 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци, од кои едниот од Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
ето со општествен капитал, а другиот до Претпријати-
ето во општествена сопственост за производство, про-
мет и услуги „Црвена Ѕвезда“ Скопје. 

4. Седиштето на претпријатието е во Скопје на 
улица „Сава Ковачевиќ“ бб. 

ПОС „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА44 - Скопје 
(563) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на Република Македонија44 бр. 38/93) 
ОП З И К „Тетово44 - Тетово ул. 29 Ноември бб објавува 

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

КОН ОП ЗИК „ТЕТОВО44 - ТЕТОВО 

1. ОП З И К „Тетово“ - Тетово со своите друштва: 
ДОО Преработки; ДОО Индустриски ладилник; ДОО 
Агрокооперација; ДОО Полог; ДОО Вардар с. Брве-
ница и ДОО Борец с. Лешок; ги повикува поранешните 
сопственици и нивните правни наследници, државјани 
на Република Македонија, доколку имаат, да ги најават 
своите побарувања кон ОП ЗИК „Тетово44 - Тетово во 
рок од 60 дена од денот на објавување на огласот. 

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до ОП ЗИК „Тетово44 - Тетово ул. 29 
Ноември бб и до Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94). 

4. Седиште на ОП ЗИК „Тетово44 - Тетово е ул. 29 
Ноември бб, Тетово. 

О.П. ЗИК „ТЕТОВО44 - Тетово 
(570) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38-93), ПОС „БЕЛА-
СИЦА ФИЛМ“ Н.Село објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

^ ВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на Република Маке-
донија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Седиштето на ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ е с. 
Ново Село - Струмица. 

3. Пријавите се доставуваат до ПОС „БЕЛАСИЦА 
ФИЛМ“ и до Агенцијата за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал, на посебен образец 
пропишан од Агенцијата. 

ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ - Ново Село 
(571) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на општествениот капитал („Сл.весник на РМ“ 
бр. 38/93), АД „СИМЕП" - Струга објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА СВО-

ИТЕ ПРАВА 

1. АД „СИМЕП" - Струга ги известува поранеш-
ните сопственици и нивните правни наследници, држав-
јани на РМ доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања кон претпријатието. 

2. Седиштето на „СИМЕП" - Струга е во Струга, 
Дебарски пат бб. 

3. Своите побарувања барателите треба да ги доста-
ват истовремено до претпријатието и Агенцијата на РМ 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, на посебен образец („Сл.весник на РМ“ бр. 3/ 
94), во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето 
на огласот. 

АД „СИМЕП" - Струга 
(572) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Тревизо-
Ком" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Главинов“ -
бр. 3 - Скопје, во време од 10 до 15 часот. 

„ТРЕВИЗО-КОМ" - ДОО Скопје 
(564) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ,,ТТРАНС-
ЕКСПРЕС" -^Крушево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Илинденска“ - во 
време од 8 до 14 часот. 

^ ^ ^ (565) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Битола-
шпед" - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бб 
Битола, во време од 9 до 11 часот. 

(566) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Виничан-
ка“ - Виница 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
122 во време од 10 до 12 часот. 

^ ^ (567) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „МАГ-
НУМ" - Струмица 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-

I 
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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. „Климент Охрид-
ски“ бр. 105 во време од 8 до 14 часот. 

- - - - (568) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „Стаклара" 
- Дебар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Први мај“ бб -
Дебар, во време од 8 до 14 часот. (569) 

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Први мај“ бб -
Дебар, во време од 8 до 14 часот. (569) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Печатница 
„Киро Д. Дандаро“ - АД Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: 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. „Градски стадион“ -
Битола, во време од 10 до 14 часот. (573) 

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

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Печатница 
„Киро Д. Дандаро“ - АД Битола 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
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. „Градски стадион“ -
Битола, во време од 10 до 14 часот. (573) 

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за сметковод-
ство („Службен весник на РМ“, број 42/93), Заводот за 
платен промет на Република Македонија, ја утврдува и 
објавува 

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РА-
БОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1994 ГОДИНА 

Просечната месечна бруто плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за 1994 година 
изнесува 11.385,00 денари^ 

Директор, 
Никола Кацарски, с.р. 
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