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6. 
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 ПРЕ-
СТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА КОИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКАЖУ-

ВААТ ЗАГУБИ 

Се прогласува Законот за преструктуирање на дел 
од претпријатијата кои во своето работење искажуваат 
загуби, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 11 јануари 1995 година. 

Број 09-131/1 Претседател 
11 јануари 1995 година на Република Македонка, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3 А К О Н 
!А ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА КОИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКА-
ЖУВААТ ЗАГУБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

организационо и финансиско преструктуирање на дел 
од претпријатијата кои искажуваат загуби во своето 
работење (во натамошниот текст: претпријатие). 

Претпријатијата од став 1 на овој член ги опреде-
лува Владата на Република Македонија, а нивното пре-
структуирање се врши според посебна програма за пре-
структуирање што ја носи Владата на Република Маке-
донија поддржана од Меѓународната банка за обнова и 
развој. 

Член 2 
Заради ефикасно функционирање во пазарни 

услови, претпријатието е должно во соработка со Аген-
цијата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал (во натамош-
ниот текст: Агенцијата) да изготви програма за пре-
структуирање. 

Програмата за преструктуирање на претпријатијата 
ја одобрува Владата на Република Македонија. 

Член 3 
Банките нема да ги наплатуваат обврските по основ 

на главнини и камати по кредитите на претпријатијата 
кои настанале до влегувањето во сила на овој закон, 
освен за кредитите за кои се издадени гаранции од Вла-
дата на Република Македонија. 

Државата, јавните претпријатија и другите довери-
тели нема да вршат наплата на настанатите побарувања 
до влегувањето во сила на овој закон освен побарува-
њата по основ на пензиско - инвалидско осигурување. 

Член 4 
Заводот за платен промет нема да врши наплата на 

неизвршените налози за плаќање на обврските на прет-
пријатијата по главнините и каматите по кредити од 
банките и нема да ги извршува налозите по обврските 
од другите доверители, настанати до влегувањето во 
сила на овој закон. 

За обврските од став 1 на овој член Заводот за пла-
тен промет ќе ги ослободи жиро-сметките на претпри-
јатијата. 

Член 5 
Заради ублажување на нарушените текови на репро-

дукција во стопанството и подобрување на ликвидноста 
на претпријатијата во Републиката, Владата на Репу-
блика Македонија ќе пропише задолжителна мултила-
терална компензација. 

Задолжителната мултилатерална компензација ја 
спроведува Заводот за платен промет. 

Член 6 
' По исклучок од одредбите на член 2 и член 5 став 1 

од Законот за уредување на односите во врска со отпла-
тата на користените кредити од меѓународните финан-
сиски организации („Службен весник на РМ“ број 48/ 
94), обврските на претпријатието спрема меѓународ-
ните финансиски организации кои пристигнуваат за 
плаќање во 1995 година, стануваат обврски на Репу-
блика Македонија. 

Отплатените обврски од став 1 на овој член се пре-
твораат во побарувања на Република Македонија од 
претпријатието. Враќањето на овие обврски претприја-
тието го врши на начин утврден согласно со одредбите 
од Законот од став 1 на овој член. 

Член 7 
Побарувањата на државата, јавните претпријатија и 

банките, освен побарувањата по основ на пензиско-
инвалидско осигурување, се претвораат во влог на 
претприј атието. 

Другите доверители своите побарувања можат да ги 
претворат во влог на претпријатието. 

Претворањето на побарувањата во влог се врши во 
номинален износ. 

Член 8 
Доверителите од член 7 на овој закон можат аукци-

ски да ги продаваат своите побарувања пред нивното 
претворана во влог. 

Член 9 
Средствата што Владата на Република Македонија 

од Буџетот на Република Македонија им ги доделува на 
претпријатијата за преструктуирање, вклучувајќи ги и 
средствата за испратнина и за плата на вработените на 
кои ќе им престане работниот однос, се претвораат во 
влог на Републиката. 
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Член 10 
За влогот на доверителите од член 7 на овој закон 

претпријатието издава акции за преструктуирање. 
Акциите за преструктуирање се приоритетни акции 

без право на глас. 
По исклучок од став 1 на овој член побарувањата на 

банките и претпријатијата доверители чиј капитал е 
повеќе од 70% во приватна сопственост се претвораат 
во обични акции. 

Член 11 
Имателот на акциите за преструктуијрање може ак-

циите да ги продава освен на претпријатието со опште-
ствен капитал. 

Во времето на продажбата приоритетните акции за 
преструктуирање се претвораат во обични акции чија 
вредност се утврдува на пазарот. 

По престанокот на важењето на овој закон се спро-
ведува задолжителна аукцисќа продажба на ^продаде-
ниот дел од акциите за преструктуирање, освен на прет-
пријатието со општествен капитал. 

Член 12 
Побарувањата на вработените во претпријатието 

врз основа на неисплатени плати или врз основа на дел 
од плати што не биле исплатени, но најмалку до виси-
ната на просечните плати исплатени во стопанството на 
Републиката, се претвораат во обични акции. 

Член 13 
Дел од недостигот на сопствени средства во рамките 

на спроведувањето на програмата за преструктуирање 
се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, 
од средствата и кредитите од меѓународните финанси-
ски организации, од средствата од програмите РНАКЕ, 
ЕСНО и друга странска помош, од компензациони фон-
дови формирани од помошта, од средствата остварени 
со продажба на непотребните основни средства и де-
лови на претпријатијата, како и од кредити од банките 
за профитабилни зделки (трговски кредити). 

Средствата од став 1 на овој член се одобруваат за 
поединечни самоисплатливи зделки предвидени во про-
грамата за преструктуираЈБе. 

Приоритет за добивав на средствата од став 1 на 
овој член имаат претпријатијата кои се поуспешни во 
намалувањето на трошоците на работењето. 

Член 14 
За користење на средствата на овој закон, освен за 

кредитите од деловните банки, одлучува Комисија за 
спроведување на посебната програма, што ја образува 
Владата на Република Македонија, според критери-
умите што ги утврдува Владата на Република Македо-
нија Член 15 

Владата на Република Македонија определува банка 
преку која ги пласира средствата на овој закон, преку 
посебна сметка. 

Банката ги пренесува средствата на корисниците врз 
основа на одлука на Владата на Република Македонија. 

Член 16 
Претпријатијата од сопствени приходи ги покриваат 

сите тековни трошоци вклучував ги и трошоците за 
енергија, како. и обврските по основ на даноци, такси, 
царини и други давачки утврдени со закон. 

Член 17 
Средствата од член 13 на овој закон не можат да се 

користат за исплата на заостанати плати. 
Член 18 

Дел од средствата за покривање на недостигот на 
сопствени средства за финансирање на самоисплатлизи 

зделки се обезбедуваат од кредити од банките (тргов-
ски кредити). 

Во постапката за одобрување кредити на претприја-
тијата од страна на банките нема да се врши ограничу-
вање на денарските пласмани кои се во функција на 
остварувањето на програмите за преструктуирање. 

Член 19 
За време на остварувањето на програмите за пре-

структуирање во претпријатијата нема да се пристапува 
кон реализирање на планираните инвестиции, а инве-
стициите во тек се запираат освен тековните или но-
вите самоисплатливи Интервентни инвестиции утврдени 
во програмите за претструктуирање на претпријатија-
та. 

Член 20 
Во претпријатијата со општествен капитал кои не-

маат управни одбори се избираат управни одбори. 
Во управните одбори на акционерските друштва и 

општествените претпријатија за време на спроведува-
њето на програмата за преструктуирање, Владата на 
Република Македонија именува најмалку по еден член. 

Членовите на управниот одбор именувани од Вла-
дата на Република Македонија имаат право на глас 
сразмерно со учеството на општествената сопственост 
во структурата на капиталот на претпријатието, но не 
помалку од 51% од вкупниот број гласови. 

Член 21 
На работниците на кои ќе им престане работниот 

однос поради спроведените структурни промени, како и 
на остварувањето на нивните права не се применуваат 
одредбите од член 127 став 1, членовите 129 и 130 ог 
Законот за работните односи. 

Член 22 
На работникот на кој поради преструктуирање Ј 

претпријатието му престанал работниот однос му 
исплатуваат неисплатените плати или надоместо 
како и надомест во вид на испратнина од Буџетот : 
Републиката. 

Испратницата се исплатува во висина на едноме 
сечна плата за секои две години работен стаж, но најм 
ногу до 12 просечни плати. Основица за плаќање НЈ 
испратнината е исплатената, односно пресметаната 
плата на работникот за последниот месец пред преста-
нувањето на работниот однос, но не повеќе од просеч-
ната плата по работник во стопанството на Република 
Македонија објавена за последниот месец. 

Испратнината и платите од став 1 на овој член се 
исплатуваат со денот на престанокот на работниот од-

На работниците што претпријатието ќе утврди дека 
треба да им престане работниот однос, работниот од-
нос им престанува со денот на одобрувањето на Про-
грамата за преструктуирање од страна на Владата на 
Република Македонија. 

Член 24 
Инвалид на трудот на кој му престанал работниот 

однос поради преструктуирање на претпријатието има 
право и на паричен надоместок во траење од три го-
дини, во висина од 20% од просечната плата по врабо-
тен во стопанството на Републиката на товар на сред-
ствата на Фондот за пензиско^швалидско осигурување.. 

Член 25 
Владата на Република Македонија ќе насочува дел 

од техничката помош од странство наменета за обука 
на маркетиншко, финансиско, организационо и произ-
водствено усовршување на Менаџерскиот кадар во 
претпријатијата во согласност со програмите за пре-
структуирање. 
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Член 26 
Во текот на извршувањето на програмите за пре-

структуирање, Агенцијата во соработка со претприја-
тието изготвува програма за приватизација на претпри-
јатието во целина или на одделни негови делови. 

Член 27 
Претпријатијата кои согласно со Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
се изземени од приватизацијата можат да изработуваат 
програми за приватизација на деловите на претпријати-
ето. 

Член 28 
За претпријатието за кое и по преземените мерки за 

преструктуирање ги зголемуваат тековните загуби се 
покренува постапка за стечај. 

Постапка за стечај се покренува и за претпријати-
јата во кои во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон не е започната постапка за пре-
структуирање. 

Член 29 
Реализацијата на програмите за преструктуирање во 

претпријатијата ја следи Агенцијата и за тоа редовно ја 
известува Владата на Република Македонија. 

Член 30 
Претпријатијата се должни најдоцна 30 дена по усво-

јувањето на програмата да подготват оперативни пла-
нови за остварување на програмите за преструкту-
ирање во кои ќе биде утврдена динамиката на оствару-
вање на мерките што се предложени во програмите. 

Член 31 
,Владата на Република Македонија по потреба ќе 

донесе поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон ' Член 32 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применува до 31 декември 1995 година. 

Г. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РА-

ДИОДИФУЗИЈАТА 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за радиодифузијата, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 11 јануари 1995 година. 
Број 09-136/1 Претседател 

11 јануари 1995 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за радиодифузијата („Службен весник 

на СРМ“ број 20/74), во членот 36, во третиот ред, по 

зборот „приемник“ се става точка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат. 

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои 
гласат: 

„Корисникот на радиодифузен приемник плаќа на-
доместок за користење на радиодифузните приемници 
секој месец. 

Надоместокот за користење на радиодифузните 
приемници, корисникот го плаќа во висина од 4% од 
просечната плата во стопанството во Републиката, ис-
платена во последниот месец, објавен од Заводот за 
статистика“. Член 2 

По член 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
^Член 36-а 

Средствата од надоместокот за користена на ради-
одифузните приемници се користат за реализација на 
Програмата од член 4 на овој закон“. 

Член 3 
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 

Член 41-а 
Начинот на пријавување и одјавувана на приемни-

ците, водењето на евиденцијата за приемници^ и нив-
ните корисници, како и начинот на собирање и плаќање 
на надоместокот за користење на радиодифузните при-
емници ќе се утврди со акт донесен од Владата на Репу-
блика Македонија“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

8. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на јРепублика 
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 ЗА МАКЕДОНСКИОТ ТЕЛЕКО-
МУНИКАЦИСКИ ПРОЕКТ ОД ЕВРОПСКАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија по Договорот за заем за Македонскиот те-
лекомуникациски проект од Европската банка за об-
нова и развој, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на И јануари 1995 година. 

Број 09-132/1 Претседател 
11 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА МАКЕДОНСКИОТ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ПРОЕКТ ОД ЕВРОП-

СКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
Република Македонија, како гарант, презема обвр 

ска да ги намири обврските по Договорот за заем за 
македонски телекомуникациски проект што ќе биде 
склучен меѓу Европската банка за обнова и развој и 
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Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје, (заемопримач) во вкупен износ од 42.550.000,00 
САД долари, во рокови и под услови предвидени во 
договорот за заем. 

Член 2 
Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува 

Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје од своите приходи. 

Член 3 
Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 16 

полугодишни рати, со грејс период од две години и со 
варијабилна каматна стапка ЛИБОР - еден процентен 
поен во време на користел,е на заемот, а од 20 јуни 1997 
година со фиксна каматна стапка согласно со Догово-
рот. 

Член 4 
Доколку пристигнатите ануитети во роковитс 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 да пренесе во корист на сметката на прихо-
дите на Буџетот на Република Македонија денарски 
средства во висина на извршеното плаќање, зголемено 
за пресметаната камата и за трошоците од сметката на 
корисникот на кредитот. 

Член 5 
Министерството за финансии ќе пресметува и на-

платува 1% провизија на износот на заемот за кој се 
дава гаранција, во согласност со амортизациониот план 
од Договорот за кредит. 

Провизијата се пресметува од денот на склучува-
њето на Договорот за заем и с приход на Република 
Македонија. 

Провизијата ќе се пресметува се до известувањето 
од Европската банка за обнова и развој за престану-
вање на потребата од условеноста на заемот со гаран-
ција од државата. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавуваното 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

9. 
Врз основа на член 28 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77, 6/ 
81, 46/82, 11/87 и 10/90), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата заменик јавен право-
бранител на Јавното правобранителство на град Скопје 

Радмила Атанасовска, по нејзино барано, поради 
остварување право на пензија, сметано од 1 јануари 
1995 година. 

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 09-123/1 
11 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

10. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на национал-

ните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80 и 10/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 62/93), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одржана на 
11 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА НАЦИ-
ОНАЛНИОТ ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ - ОХРИД ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН 
1. Собранието на Република Македонија дава согла-

сост на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Националниот Парк „Галичица“ Охрид со која за инди-
видуален работоводен орган - управник на Паркот е 
именуван 

инж. Науме Размоски, дипл. шумарски инженер. 
2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 09-122/1 Претседател 

11 јануари 1995 година на Собранието на 
Скопје Република Македонија, 

Ј Стојан Андов, с.р. 
11. 1 

Врз основа на член 12 од Законот за републичките 
награди („Службен весник на СРМ“ број 49/87 и 36/89), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРА-

ДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
1. Се разрешува од функцијата член на Одборот за 

доделувана на наградата „Гоце Делчев“ 
д-р Гане Тодоровски, поради заминување на долж-

ност надвор од земјата. 
2. За членови на Одборот за доделување на награ-

дата „Гоце Делчев“, се именуваат: 
д-р Атанас Вангелов, пратените во Собранието на 

Република Македонија и 
д-р Алексеј Дума, индивидуален работоводен орган 

на Институтот за судска медицина и криминалистика 
при Медицинскиот факултет во Скопје. 

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 09-130/1 Претседател 

11 јануари 1995 година н а Собранието на 
Скопје о Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
12. -

Врз основа на член 257 од Законот на насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија број 40/91), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 11 јану-
ари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАШИНСКИОТ ФА-
КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Посебната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Машинскиот фа-
култет во Скопје, се именуваат: 
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Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Славе Наумовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-129/1 
И јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Алдов, с.р. 

13. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО Земјодел-
ски институт - Скопје, се избираат: 

д-р Илија Иљовски, професор на Земјоделскиот фа-
култет и 

д-р Видоја Трпевски, професор на Земјоделскиот 
факултет. 

I. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу 
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 09-128/1 Претседател 

11 јануари 1995 година 
Скопје 

на Собранието на 
Република Македонка, 

Стојан Андов, с.р. 
14. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-
ните на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 1995 година, донесе 

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

СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ 
ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО Институт 
за социолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје, се избираат: 

д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

д-р Томислав Чокревски, професор на Правниот фа-
култет во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 09-121/1 Претседател 

15. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МА-

КЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликата во Советот на Македонската филхармонија, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Славе Наумовски и 
Михајло Николовски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Македонската филхармонија, се именуваат: 
Благој Цанев, редовен професор на Факултетот за 

музичка уметнот и 
Владимир Станковски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија. 
3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-127/1 
11 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

16. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 5/ 
88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
12/93), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на опш-
тествената заедница во Советот на Природонаучниот 
музеј на Македонија, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Билјана Видоевска, 
Ристо Групче и 
Драгиша Здравковски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природонаучниот музеј на Македонија, се 
именуваат: 

Климе Коробар, индивидуален работоводен орган 
на Музејот на град Скопје, 

Слободанка Парлиќ-Баришиќ, виш кустос во Музе-
јот на современа уметност Скопје и 

д-р Здравко Крстановски, директор на Хидроби-
олошкиот завод во Охрид. 

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И јануари 1995 година 
Скопје 

на Собранието на 
Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Број 09-126/1 
И јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Алдов, с.р. 
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17, 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр6ј16/85; 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 11 јану-
ари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МА-

ШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликата во Советот на Машинскиот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: 

дипл. инж. Борче Димитровски и 
дипл. инж. Душко Стојановски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат: 
Киро Трајковски, директор на ФАКОМ и 
Абдурауф Пруси, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-125/1 
11 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

Република Македонија, 
Стојан Алдов, с.р. 

18. -
Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86,7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕ-

МИЈА ВО БИТОЛА 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Педагошката академија во Битола, се именува 

м-р Лилјана Наумовска, вработена во Работничкиот 
универзитет - Битола. 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. -

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-124/1 
11 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

19. 
Врз основа на на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
- ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА . ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - КУМАНОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Гимназијата „Гоце Делчев“ - Куманово, се именуваат: 
Арсен Арсениевски, секретар на Општинската орга-

низација на Црвениот крст на Македонија - Куманово и 
Нада Ивановска, индивидуален работоводен орган 

на Народната библиотека „Тане Георгиевски“ - Кума-
ново. 

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

Бр 11-95/1 Претседател 
10 јануари 1995 година н а Комисијата за прашан,а 

С к о п ј е на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с. р. 

20. 
Врз основа на на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ДОМ 

„МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Училишниот дом „Мирка Гинова“ - Битола, се имену-
ваат: 

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Славко Котевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Бр. 11-92/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

21. 
Врз основа на на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско - уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 4/86 и 51/88 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 10 јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТ 

ДОМ ,,СКОПЈЕ“ - ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Општествениот дом „Скопје“ - Дебар, се именуваат: 

Лазо Спасевски, директор на ПТТ - Дебар и 
Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Репу-

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

Бр. 11-110/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашан,а 

С к о п ј е на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с. р. 

22. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ број 24/73,46/76 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одржана на 10 јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕИ И ГАЛЕРИЈА 

- БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Заводот за заштита на спомениците на културата, при-
родните реткости, музеи и галерија - Битола, се имену-
ваат: 

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Димитар Димитровски, дипломиран архитект, вра-
ботен во Заводот за проектирање и урбанизам Битола. 

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

Бр 11-94/1 Претседател 
10 јануари 1995 година Комисијата за прашања 

С к о п ј е на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с. р. 

23. 
Врз основа на на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89,12/90, 11/91 и „Службен ресник на 
Република Македонија'^ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА 

„КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ" - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" - Тетово, се имену-
ваат: 

Виктор Шопоски, раководител на ПЕ Тетово на Ми-
нистерството за образование и физичка култура и 

Авди Муртезани, секретар на Собранието на опш-
тина Тетово. 

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

Бр. 11-96/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

24. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86,7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСНО „Н. X. ОРДЕ 

ЧОПЕЛА“-ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УСНО „Н. X. Орде Чопела“ - Прилеп, се именуваат: 

Иван ХристовскИ, правник, вработен во Министер-
ството за здравство во ФЗО - ПЕ Прилеп и 

Костадин Андоновски, агроном во ПОС - ЗИК 
„Долнени“ увоз-извоз - с, Долнени - Прилеп. 

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

Бр 11-97/1 Претседател 
10 јануари 1995 година Комисијата за прашања 

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

25. 
Врз основа на на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦ „ЈОСИФ ЈОСИ-

ФОВСКИ“ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УЦ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, се именуваат: 

Павле Ников, вработен во ЦОУ „Кирил и Методиј“ 
с. Стојаково - Гевгелија и , 

Нада Павлова, вработена во ПЕ Гевгелија на Мини-
стерството за образозние и физичка култура. 

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

Бр. 11-108/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашан,а 

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

26. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стувања на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен в,рсник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ГОШО ВИ-

КЕНТИЕВ" КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЕМУЦ „Гошо Викентиев" - Кочани, се именуваат 

Павлина Димова, вработена во Оштинската аптека 
- Кочани и 

Јовче Ефремов, вработен во Електро - Кочани -
Кочани. 

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

Бр. 11-107/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с. р. 

Бр. 11-105/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

28. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „КОЛЕ НЕХ-

ТЕНИН" - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЕМУЦ „Коле Нехтенин" - Штип, се именуваат: 

Драган Димитров, дипломиран електроинженер во 
„Електроника“ - Штип и 

Мите Теодосиев, дипломиран машински инженер во 
АД „Биротехника“ Штип. 

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

Бр. 11-106/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с. р. 
29. 

27. -
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ПЕРО НАКОВ“ 

- КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УСО „Перо Наков“ - Куманово, се именуваат 

Цветан Јакимовски, помошник на генералниот ди-
ректор на „Кожара“ - Куманово и 

Страхил Ивановски, наставник во ОУ „Браќа Мила-
диновци“ - Куманово. 

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

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ЃОРЃИ НА-

УМОВ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола, се именуваат: 

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

Слободан Најдовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 11-93/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

30. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

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

НОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Панајот Гиновски“ - Скопје, се именуваат: 

Јонче Цветковски, началник на Одделението за 
општа управа Чаир при Министерството за правда и 

Јагода Коловска, педагог во ОУ „Живко Брајков-
ци“ - Скопје. 

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

Бр. 11-99/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с. р. 
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31. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛОБОДА“ С. 

ДРУГОВО - КИЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Слобода“ с. Другово - Кичево, се именуваат: 

Душко Ѓеорѓиевски, вработен . во Медицинскиот 
центар Кичево и 

Виолета Мирчевска, правник во Собранието на 
општина Кичево. 

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

Бр. 11-103/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

Бр. 11-101/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

33. 
Врз основа на на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование и („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 

број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. СТОЈАКОВО - ГЕВ-

ГЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково -
Гевгелија, се именуваат: 

Илија Караѓошев, началник на ПЕ Гевгелија на Ми-
нистерството за одбрана и 

Томе Арнаудов, вработен во оранжерии Богданци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 11-104/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

32. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ 

- ДЕЛЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Ванчо Прке“ - Делчево, се именуваат: 

Петруш Попов, дипломиран шумарски инженер, за-
меник раководител на столарскиот погон ГП „Гранит“ 
- ЕЕ XI градилиште Делчево и 

Љупчо Мачковски, професор во УЦСО „Методија 
Митевски - Брицо“ - Делчево. 

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

34. 
Врз основа на на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборете и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 го-
дина, донесе 

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

СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Лирија“ - Скопје, се именуваат: 
Ќемал Мусли, вработен во Министерството за труд 

и социјална политика - Скопје и 
Томе Алексовски, индивидуален работоводен орган 

на ОУ „Јане Сандански“ - Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 11-98/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашан,а 

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

35. 
Врз основа на на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование и („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ“ - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица, се 
именуваат: 
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Ферчо Спасевски, помошник На директорот ма ЈП 
„Доминг" Македонска Каменица и 

Димчо Митровски, управник на Електромашинско 
одржување во РОД за олово и цинк „САСА“ - Маке-
донска Каменица. 

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

Бр. 11-102/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашан,а 

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

36. - — -
Врз основа на на член 245 од Законот за иредучи-

лишно и основно воспитание и образование и („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 го-
дина, донесе 

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

ЧЕВ“ - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Глигор Прличев“ - Скопје, се именуваат: 
Олга Главинац, индивидуален работоводен орган на 

Машинско-металуршкиот УЦ „Панче Арсовски“ -
Скопје и 

Марија Карчовска. индивидуален работоводен ор-
ган за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Детска радост“ - Скопје. 

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

Бр. 11-100/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

37. - -
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен верник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНЦШ^ИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

„ТОШО АРСОВ“ - ВИНИЦА 
1. За член на Конкурсната комисија за именување 

индивидуален работоводен орган во Домот на култу-
рата „Тошо Арсов“ - Виница, се именува 

Марија Глигорова, референт во Заводот за вработу 
вање Виница. 

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

Бр. 11-114/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

38. 
Врз основа на на член 61 од Законот за избор на 

; органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 
јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ДОМ „СКОПЈЕ“ - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Општестве-
ниот дом „Скопје“ - Дебар, се избираат: 

Драган Клопчевски, д-р по медицина во Медицин-
скиот центар Дебар и 

Меџит Муслиоски, индивидуален работоводен орган 
во ОУ „Ристе Ристевски - Ричко" с. Косоврасти - Де-
бар. 

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

Бр. 11-112/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

3?. 
Врз основа на на член 48 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИ-

ОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО 

1. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Матичната библи-
отека „Кочо Рацин“ - Тетово, се избира 

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

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

Бр. 11-116/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

40. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 
јануари 1995 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА" - РЕСЕН 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во домот на кул-
турата „Драги Тозија" - Ресен, се избираат: 

Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Александар Гештаковски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

Бр. 11-113/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

41. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 
јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вана на индивидуален работоводен орган во Домот на 
културата „Глигор Прличев" - Охрид, се избираат: 

Наде Новаковска, индивидуален работо,воден орган 
на Заводот и музеи - Охрид и 

Миле Шорко, доктор по медицина, кардиолог во 
Центарот за кардиоваскуларни болести - Охрид. 

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

Бр. 11-115/1 ' Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

42. “ 
Врз основа на на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 15/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ -

ОХРИДСКИ“ С. ДРАСЛАИЦА - СТРУГА 

1. Во Одлуката за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален работоводен 
орган во ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Драслаица -

Струга број 10-3541/1 („Службен весник на Република 
Македонија“ број 68/91) од 28 декември 1994 година, во 
точката 1 наместо „Мерсим Положани“ треба да стои 

Евда Попоска, индивидуален работоводен орган на 
КОУ „Браќа Миладиновци“ - Струга. 

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

Бр. 11411/1 Претседател 
10 јануари 1995 година на Комисијата за прашања 

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

43. -
Врз основа, на член 91 од Уставот на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

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

МАНИЈА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Романија на ниво на амбасади. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа Од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-96/1 
5 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

44. -
Врз основа на член 7 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и обезбедување на средства и начин 
за исплата на депонираните девизни влогови на граѓа-
ните во 1993, 1994 и 1995 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 31793 и 70/94) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕД-
СТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ 
ВЛОГОВИ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЕГЗИСГЕН-
ЦИОНАЛНИ ПОТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1993 

И 1994 ГОДИНА 
Член 1 

Во називот на Одлуката за начинот и постапката за 
исплата на денарски средства од депонираните девизни 
штедни влогови за задоволување на егзистенционални 
потреби на граѓаните во 1993 и 1994 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 34/93), зборовите „1993 и 1994 годи-
на“ се заменуваат со зборовите „1993,1994 и 1995 годи-
на" Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 
01.01.1995 година. 

Бр. 23-48/1 Претседател на Владата 
10 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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,Депонираните девизни средства за намената од 
точка 2, алинеја 8 на ова упатство може да ги користи 
граѓанинот-сопственик на депонираниот девизен влог 
за свои потреби или да ги отстапи на друго физичко 
лице. 

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен 
влог дава изјава во банката во која му се води депонира-
ниот девизен влог со која ги отстапува средствата од 
својот девизен влог на друго физичко лице за плаќање 
на со закон пропишаните обврски по интерните акции. 
Изјавата се потполнува на образец бр. 2 кој е составен 
дел на ова упатство“. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“ 

Бр. 23-42/1 
10 јануари 1995 година 

Скопје 

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

-Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с.р. 

45. 
Врз основа на на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од 
Законот за системот на општествена контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/89), кој со член 5 
од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/ 
91), е преземен како републички пропис и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90, Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоки цени 
на одделни нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 81/93, 34/94 и 65/94), точка 6 се брише. 

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. 

46. 
Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови. на граѓаните и за обезбедување на средства и на-
чин за исплата на депонираните девизни влогови на 
граѓаните во 1993,1994 и 1995 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 31/93 и 70/94), министе-
рот ,за финансии донесува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИС-
ПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИ-
РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Упатството за начинот и постапката за ис-
плата на денарски средства од депонираните девизни 
влогови на граѓаните („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 36/93, 54/93 и 70/93), во точка 1, збо-
ровите: „1993 и 1994 година“ се заменуваат со зборо-
вите: „1993, 1994 и 1995 година“. 

2. Во точка 2 зборовите: „1993 и 1994 година“ се 
заменуваат со зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ а 
во алинеја 7 сврзникот „и“ се брише и по неа се додава 
нова алинеја која гласи: 

,,-плаќање на со закон пропишаните обврски, со-
гласно член 109, став 2 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, за промена 
на интерните акции во обични акции; и“. 

3. Во точка 3, став 1 по потточката е) се додава нова 
потточка ж) која гласи: 

,,ж) за намената од точка 2 алинеја 8 - изјава од 
имателот на интерни акции чија содржина е утврдена од 
Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, оверена од одговорното лице во 
претприј атието". 

Во став 2 од точка 3 зборовите: „5, 6 и 7" се замену-
ваат со зборовите: „6; 7 и 8", а последната реченица се 
менува и гласи: 

„Потврдата што банките ја издаваат за намените од 
алинеите 6, 7 и 8 се издава на образец број 1 кој е 
составен дел на упатството. 

4. Во точка 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 
кои гласат: 

Број 09-74/2 
11 јануари 1995 година 

Скопје 

2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден 
за штедачот, органот на управата, претпријатието, На-
родната банка на Република Македонија и банката. 
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3. Оваа потврда лицето од точка 1 може да ја упо-
треби само како доказ за намирување на обврски по 
точка , од оваа потврда. 

(име и презиме на сои- печат и потпис на овла-
ственикот - полномош- стево лице на банката 
кикот на девизниот 

влог) 

ОБРАЗЕЦ Бр. 2 

ваат при прегледот на мерилата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 81/92) Прилог број 2 се 
менува и гласи: 

„Врз основа на член 171 од Законот за општа 
управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86) и 
член 48 и 49 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 и 53/91) кои со член 5 
од Уставниот закон за спроведувано на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) се применуваат како репу-
блички прописи, по барање на - — 

47-
Врз основа на член 49, став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 
и 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/91), е презе-
мен како републички пропис министерот за стопанство 
донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИДО-
ВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА 
НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕ-
РИЛАТА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕ-

ДОТ НА МЕРИЛАТА 
1. Во Наредбата за видовите и формите на жиговите 

и на другите знаци и за содржината и формата на Уве-
ренијата за исправноста на мерилата што се употребу-

Бр. 2102-16 
5 јануари 1995 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

Ристо Иванов, с. р. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 
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48. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 59/81, 26/82 и 53/91), кој со член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 52/91) е преземен како републички пропис, Ми-
нистерството за стопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФОР-

МАТА НА ЗНАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

1. Во Наредбата за формата на знакот на производи-
телот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
81/92), во точка 4 зборот „две“ се заменува со зборот 
„три“. 

2. Постојните знаци изработени согласно Наредбата 
за формата на знакот на производителот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 81/92) продолжу-
ваат да сс применуваат и по влегување во сила на оваа 
Наредба. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 2102-2529/2 
4 јануари 1995 година Министер за стопанство, 

С к о п Ј е Ристо Иванов, с. р. 
49. 

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Брај-
ковци, во вкупна површина од 606 ХА, бб АРИ, 71 м . 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.02.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
о п ш т и н а - - Зам. директор, 

Витомир Николоски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за плаќање посебна давачка за 
порамнување на даночните оптоварувања на увезените 
стоки („Службен весник на Република Македонија“ 
број 70/94), е направена грешка поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ 

ОПТОВАРУВАЊА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

Во член 2-в точка 12) во алинејата 5 наместо тариф-
ната ознака „8741.92", треба да стои тарифната ознака 
8471 92" Бр 13 139/1 Законодавно - правната 

12 јануари 1995 година комисија на Собранието 
Скопје на Република Македонија 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНА ТАКСА НА 

УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

Во член 2-в точка 12) во алинејата 5 наместо тариф-
ната ознака „8741.92", треба да стои тарифната ознака 
„8471.92". 

Бр. 13-138/1 Од Законодавно - правната 
12 јануари 1995 година комисија на Собранието 

Скопје на Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за дополнување 
на Законот за Царинска тарифа („Службен весник на 
Република Македонија“ број 70/94) е направена грешка 
поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА 
Во член 7-ж во алинејата 2 наместо тарифната оз-

нака „7010.001", треба да стои тарифната ознака 
2710 001" 

Бр 13 137/1 Од Законодавно - правната 
12 јануари 1995 година ж ш с ф на Собранието 

Скопје н а Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
ут врдено е дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за посебна такса на увезените 
стоки („Службен весник на Република Македонија“ 
број 70/94) с направена грешка поради што се дава 

Во текстот на Одлуката за ослободување од пла-
ќање посебна давачка за порамнувале на даночното 
оптоварување („Службен весник на РМ“, број 70/94), е 
направена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ 

Во точка 4 по зборот „донесувањето“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите „ ,а ќе се објави во 

Службен весник на Република Македонија44 

Бр. 23-2903/1 
11 јануари 1995 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 

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 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и врз основа на 
Одлуката за преземање на дејствија за спроведување на 
Законот за трансформација, Управниот одбор на 
„ОСОГОВО" Ц.О.; Акционерско Друштво за гра-
де жно-занатски работи и промет на големо и мало -
Скопје, го објавува следниот 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД „ОСОГОВО" 

Ц.О. А.Д. - СКОПЈЕ 
1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 

нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија), да ги пријават нивните побарувања од „ОСОГО-
ВО" Ц.О. А.Д. за градежно-занатски работи и промет 
на големо и мало согласно член 33 и 34 од Законот за 
трансформација на претпријатија со општествен капи-
тал. 

2. Евентуалните побарувања да се достават на обра-
зец пропишан од Агенцијата во согласност со член 35 
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од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, односно во согласност со Правил-
никот за формата и содржината на образецот за бара-
њето за заштита на правата од поранешните сопстве-
ници - нивните правни наследници во постапката на 
трансформацијата на претпријатија со општествен ка-
питал и да се достават до „ОСОГОВО" Д.О. А.Д. Лер-
монтова 16 - СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал на Репу-
блика Македонија. 

3. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

„ОСОГОВО" Ц.О. А.Д. - СКОПЈЕ 

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација 
на Претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник 
на РМ бр. 38/93) ДОО „ЕВРОКАП" Штип објавува 

ОГЛАС 
1. ДОО „Еврокап" Штип започна со трансформа-

ција на Претпријатието согласно Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

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

3. Најавата на побарувањето се поднесува на посе-
бен образец - барање за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапка на трансформацијата на претпријатијата со 
општествен капитал. 

4. Барањето се поднесува во два примерока од кои 
по еден примерок да се достави на адреса: 

Агенција на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал -
СКОПЈЕ Булевар „Илинден“ бб а вториот примерок да 
се достави на адреса ДОО „ЕВРОКАП" Штип, „Енгел-
сова" 3/1. 

ДОО „ЕВРОКАП" - Штип 

СОДРЖИНА 
6. Закон за преструктуирање на дел од прет-

пријатијата кои во своето работење иска-
жуваат загуби 17 

7. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за радиодифузијата 19 

8. Закон за гаранција на Република Македо-
нија по Договорот за заем за Македон-
скиот телекомуникациски проект од 
Европската банка за обнова и развој . . . . . 19 

9. Одлука за разрешување од функцијата за-
меник јавен правобранител во Јавното пра-
вобранителство на град Скопје 20 

10. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Собирот на работните луѓе на Наци-
оналниот парк „Галичица“ - Охрид за име-
нување индивидуален работоводен орган . . 20 

11. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Одборот за доделување на награ-
дата „Гоце Делчев“ 20 

12. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Машинскиот факул-
тет во Скопје . 20 

13. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на РО Земјоделски ин-
ститут - Скопје 21 

14. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на РО Институт за со-

циолошки и политичко-пр авни истражу-
вања во Скоце. . . ,. . . . ^ ; . . . 21 

15. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници. на Републиката во Советот на 
Македонската филхармонија . 21 

16. Одлука за разрешување и именување прет- . : 
ставници на општествената заедница во 
Советот на Природнонаучниот музеј на 
Македонија 21 

17. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Советот на 
Машинскиот факултет во Скопје . 22 

18. Одлука за именување претставник на Репу-
бликата во Советот на Педагошката акаде-
мија во Битола 22 

19. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Гимназијата 
„Гоце Делчев“ - Куманово 22 

20. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Училишниот дом 
„Мирка Гинова“ - Битола 22 

21. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Општетсвениот 
дом „Скопје“ Дебар 22 

22. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Заводот за заш-
тита на спомениците на културата, природ-
ните реткости, музеј и галерија - Битола . . 23 

23. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Гимназијата „Ки-
рил Пејчиновиќ" - Тетово 23 

24. Одлука за именување претставник на Репу-
бликата во Советот на УСНО „Н.Х.Орде 
Чопела“ - Прилеп 23 

25. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на УЦ „Јосиф Јоси-
фовски“ - Гевгелија 23 

26. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЕМУЦ „Гошо 
Викентиев" - Кочани 24 

27. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на УСО „Перо На-
ков“ - Куманово 24 

28. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЕМУЦ „Коле 
Нехтенин" - Штип 24 

29. Одлука за именување, претставници на Ре-
публиката во Советот на ЕМУЦ „Ѓорѓи 
Наумов“ - Битола 24 

30. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Панајот Ги-
новски“ - Скопје . 24 

31. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Слобода“ 
с. Другово - Кичево 25 

32. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Ванчо 
Прќе“-Дечево 25 

33. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на работниците на 
ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково, -
Гевгелија . 25 

34. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Лирија“ -
Скопје 25 

35. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Кирил и 
Методиј“ - Македонска Каменица 25 

36. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Глигор 
Прличев"- Скопје 26 
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Јану- Фе- Ав- Сеп- Ок- Ноем- Де-
ари вруари Март Април Мај Јуни Јули густ тем- том- ври дем-

ври ври ери 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

0,137 0,094 0,066 0,056 0,020 0,015 0,016 0,008 0,008 0,002 - 0,008 0,000 
4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на декември 1994 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1993 година е 1,283. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган во Домот на културата 
„Тошо Арсов“ - Виница 26 
Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Општествениот дом 
„Скопје“-Дебар 26 
Одлука за избор на член на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Матичната библиотека 
„Кочо Рацин“-Тетово 26 
Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во Домот на културата 
„Драги Тозија" - Ресен 27 
Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во Домот на културата 
„Глигор Прличев" - Охрид 27 
Одлука за изменување на Одлуката за име-
нување членови на Конкурсната комисија 
за именување индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Свети Климент - Охридски“ 
с. Драслаица-Струга 27 
Одлука за воспоставување на дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Рома-
нија . . . 27 
Одлука за измена на Одлуката за начинот и 
постапката за исплата на денарски сред-
ства од депонираните„девизни штедни вло-
гови за задоволување на егзистенционални 
потреби на граѓаните во 1993 и 1994 година. 27 
Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на највисоки цени на од-
делни нафтени деривати 28 
Упатство за изменување и Дополнување на 
Упатството за начинот и постапката за ис-
плата на денарски средства од депонира-
ните девизни влогови на граѓаните 28 
Наредба за изменување на Наредбата за 
видовите и формите на жиговите и на дру-
гите знаци и за содржината и формата на 
Уверенијата за исправноста на мерилата 
што се употребуваат при прегледот на ме-
рилата 29 
Наредба за изменување на Наредбата за 
формата на знакот на производителот. . . . 30 
Решение на Републичката геодетска 
управа 30 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за плаќање посебна 
давачка за порамнуваа на даночните оп-
товарувања на увезените стоки 30 
Исправка на З а к о н о т з а и з м е н у в а н а и д о -
полнување на Законот за посебна такса на 
увезените стоки 30 
Исправка на Законот за дополнување на 
Законот за царинска тарифа 30 
Исправка на Одлуката за ослободу“вање ОД 
плаќање посебна давачка за порамнување 
на даночното оптоварување ; 30 
Коефициенти за порастот на цените и по-
растот на трошоците на животот на Репу-
блика Македонија за месец декември 1994 
година 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Телефакс 239-285. Пошт. фах 51. Жиро сметка 

40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 

Генералниот застапник, Претпријатието за трговија 
на големо и мало „Опал-Ком" П . О . експорт импорт од 
Ресен, на седницата одржана на 04-01-1995 година до-

несе 
ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ НАМЕНЕТИ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 
цигарите. 

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

бата на мало за една кутија - парче изнесува: 
- Бленд, Лаит, Ултра Лаит и Ментол 70,00 ден. 

ЧленЗ 
Во цената на член 2 е содржан и износот на пропи-

шаната акциза на цигарите. 

Член 4 
Во цената од член 2 е содржан и износот за покри-

вање на трошоците на прометот (рабат). 

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

чот. 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 13-01-1995 година. 

Бр. 05-3/1 
4 јануари 1995 година Директор, 

Ресен Сотир Крстевски, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1994 ГО-

ДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во декем-
ври 1994 година во однос на ноември 1994 година е 
-0,008. 
2. Коефициентот на пораст на цените на производите-
лите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на декември 1994 година е 0,286. 
3. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи од секој месец во го-
дината до крајот на годината е: 

По месеци 1994 


