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

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

Четврток, 29 октомври 1992 
Скопје 
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Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1267. 
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 ИЗДА-
ВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА МЕНИЧНИ 

БЛАНКЕТИ 

Се Прогласува Законот за издавање и пуштање во 
оптек на менични бланкети, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 22 октомври 1992 година. 

Број 08-4109/1 
22 октомври 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров,.с.р, 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТ АЊЕ ВО ОПТЕК НА МЕ-

НИЧНИ БЛАНКЕТИ 

Член 1 
Со овој закон се регулира издавањето и пушта-

њето во оптек на менични бланкети на територијата на 
Република Македонија. 

Член 2 
Издаваното и пуштањето во оптек на меничните 

бланкети го врши Народната банка на Република Ма-
кедонија. 

Член 3 

Продажбата и замената, односно повлекувањето 
на меничните бланкети и се доверуваат на институци-
јата за платен промет, која за тоа склучува договор со 
Народната банка на Република Македонија. 

Институцијата за платен промет од став 1 на овој 
член меничните бланкети ги продава само на претпри-
јатијата регистрирани за продажба на таксени и да-
ночни вредносници, на кои за вршењето на тие работи 
им припаѓа провизија во износ од 10% од номиналната 
вредност на купените менични бланкети. 

Член 4 
Меничните бланкети се изработуваат на специ-

јална бела бездрвна хартија со заштитен тон. 
Големината на меничниот бланкет заедно со бе-

лиот раб е 245 мм со 99 мм. 

Член 5 
Меничниот бланкет го има следниов изглед: 
1) текстот е печатен со црна боја, а тонот на секој 

апоен се разликува со посебна боја; 
2) во горниот меничен дел се отпечатени зборо-

вите: „во“ „на“ и година на издавање на мени-
цата; 

Под овие зборови на десната страна се отпечатени 
зборовите: „платите за оваа — - меница“. 

Од левата страна се отпечатени зборовите: „по 
наредба на“, а паралелно од десната страна зборовите: 
„износ од“; 

3) на орнаментот на тонот во средината на менич-
ниот дел на меничниот бланкет се наоѓа грбот на Репу-
блика Македонија; 

4) во долниот дел на меничниот дел од меничниот 
бланкет под орнаментот од левата страна се отпеча-
тени зборовите: „вредноста е примена“, а паралелно од 
десната страна се отпечатени зборовите: „и ставете ја 
истата на сметката“. 

Подолу, од левата страна е отпечатен зборот „из-
вестување“, а под него на истата страна зборот: „плаќа-
ње“; 

5) на дното на долниот дел на меничниот дел на 
меничниот бланкст, на средината, се отпечатени зборо-
вите: „издава Народната банка на Република Македо-
нија“; 

6) на левата страна од меничниот дел на меницата 
вертикално се отпечатени зборовите: „се плајса износ 
над денари — — денари“; 

7) меничниот и даночниот дел (алонжот) на менич-
ниот бланкет се одвоени со две вертикални паралелни 
линии; 

8) во даночниот дел на меничниот бланкет во сре-
дината на цртежот се наоѓа грбот на Република Маке-
донија, над грбот е отпечатен текстот: „Република Ма-
кедонија“, а под грбот е отпечатен износот по кој од-
носниот меничен бланкет му се продава на корисникот; 

9) меничните бланкети се печатат во следниве апо-
ени и бои и тоа: 

- меница од 100 до 500 денари - во зелена боја; 
- меница од 500 до 1.000 денари - во сиво-маслине-

ста боја; 
- меница од 1.000 до 2.000 денари - во сина боја; 
- меница од 2.000 до 5.000 денари - во кафеава 

боја. 
Текстот на меничните бланкети се пишува на ма-

кедонски јазик и неговото кирилско писмо. 

Член 6 
Меничните бланкети што се оштетени, односно 

неупотребливи се заменуваат со нови кај институцијата 
за платен промет. 

Член 7 
Износот и динамиката за издавањето на меничните 

бланкети се утврдува со Договор меѓу Министерството 
за финансии и Народната банка на Република Македо-
нија. 
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Член 8 
Средствата остварени од продажба на меничните 

бланкети се приход на Републиката. 

Член 9 
Средствата за покривање на трошоците во врска 

со издавањето на меничните бланкети се обезбедуваат 
во Републичкиот буџет. 

Член 10 
До печатењето и пуштањето во оптек на менични 

бланкети што ги издава Народната банка на Република 
Македонија во прометот ќе се користат меничните 
бланкети кои ги издала Народната банка на Југосла-
вија. ч 

Меничните бланкети издадени до влегувањето во 
сила на овој закон, важат до отплатата на долгот за кој 
меницата е издадена. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

1268. 

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 ЕМИ-
СИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ И СУДСКИ ТАК-

СЕНИ МАРКИ 
\ 

Се прогласува Законот за емисија на администра-
. тивни и судски таксени марки, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 22 октомври 1992 година. 

Број 08-4109/1 
22 октомври 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ И СУД-

СКИ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува единствената емисија, 

дистрибуција, повлекување од употреба и замената на 
административните и судските таксени марки на тери-
торијата на Република Македонија. 

Член 2 
Административните таксени марки се издаваат во 

апоени од 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 и 300 денари. 
Судските таксени марки се издаваат во апоени од 

10, 25, 40, 50, 60, 150, 200 и 300 денари. 

Член 3 
Административните и судските таксени марки се 

изработуваат во специјална бела бездрвна хартија, со 
невидлива заштита, во линиски печат. 

Димензиите на административните и судските так-
сени марки, заедно со белиот раб изнесуваат 24 мм х 38 
мм. 

Отпечатокот на марките од став 2 на овој член има 
димензии 19 мм х 33 мм. 

Член 4 
Административните таксени марки го имаат след-

ниов изглед: 
1) во средниот дел на отпечатокот на марката се 

наоѓа грбот на Република Македонија урамен со стили-
зирана розета, под грбот има ознака на вредноста на 
марката, а лево и десно од ознаката на вредноста -
кратенка на вредност: „Ден“.; 

2) во горниот дел на отпечатокот на марката е 
отпечатен текстот: „Република Македонија“. 

Во долниот дел на отпечатокот на марката е отпе-
чатен текстот: „административна таксена марка“. 

3) административните таксени марки се печатат во 
следниве апоени и бои, и тоа: 

марка 
- марка 
марка 
марка 
марка 
марка 

- марка 
марка 
марка 

од 10 денари 
од 20 денари 
од 30 денари 
од 40 денари 
од 50 денари 
од 100 денари 
од 150 денари 
од 200 денари 
од 300 денари 

во сива боја; 
во костенлива боја; 
во портокалова боја; 
во зелено - сина боја; 
во црвено - виолетова боја; 
во зелена боја; 
во сина боја; 
во сино - виолетова боја; 
во маслинеста зелена боја. 

Член 5 
Судските таксени марки го имаат следниов изглед: 
1) во средниот дел на отпечатокот на марката се 

наоѓа грбот на Република Македонија, лево и десно од 
грбот - тонски полиња (лево во поситен^ десно во 
покрупен растер), под грбот ознака на вредноста на 
марката, а лево и десно од ознаката на вредноста -
кратенка на вредност: „Ден“. 

2) во горниот дел на отпечатокот на марката е 
отпечатен текст: „Република Македонија“. 

Во долниот дел на отпечатокот на марката е отпе-
чатен Текст: „судска таксена марка“. 

3) судските таксени марки се печатат во следните 
апоени и бои и тоа: 

- марка 
- марка 
- марка 
- марка 
- марка 
- марка 
марка 
марка 

од 10 денари 
од 25 денари 
од 50 денари 
од 60 денари 
од 100 денари 
од 150 денари 
од 200 денари 
од 300 денари 

во портокалова боја; 
во виолетово сина боја; 
во костенлива боја; 
во сина боја; 
во сива боја; 
во виолетово - црвена боја; 
во виолетова боја; 
во црвена боја. 

Член 6 

Текстот на административните и судските таксени 
марки-се пишува на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо. 

Член 7 

Народната банка на Република Македонија го ор-
ганизира печатењето, пуштањето во оптек и дистрибу-
цијата на административните и судските таксени марки. 

Член 8 
Износот и динамиката за издавање на администра-

тивни и судски таксени марки се утврдува со Договор 
меѓу Министерството за финансии и Народната банка 
на Република Македонија. 
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Член 9 
Средствата за намирување на трошоците во врска 

со издавањето на административните и судските так-
сени марки се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Член 10 
Лицата кои од која и да е причина не ќе ги употре-

бат административните и судските таксени марки кои 
се во оптек, можат да ги заменат за готови пари. 

Оштетените административни и судски таксени 
марки може да се заменат за нови. 

При замената на административните и судските 
таксени марки од став 1 на овој член се исплатува вред-
носта на административните и судските таксени марки 
во готови пари по одбивањето на провизијата што му 
припаѓа на продавачот на мало. 

Член И 
Продажбата, замената и повлекувањето на адми-

нистративните и судските таксени марки го врши ин-
ституцијата за платен промет, која за тоа ќе склучи 
договор со Народната банка на Република Македонија. 

Институцијата за платен промет од став 1 на овој 
член административните и судските таксени марки ги 
продава само на претпријатијата и други^праѕни лица 
регистрирани за продажба на таксени марки. 

Малопродажбата на административните и суд-
ските таксени марки мора да биде организирана на на-
чин со кој на таксените обврзници им се обезбедува 
лесно снабдување со таксени марки. 

Провизијата од малопродажбата на администра-
тивните и судските таксени маркќ изнесува 10% од но-
миналната вредност на купените таксени марки. 

Член 12 
До печатењето и пуштањето во оптек на админи-

стративни и судски таксени марки согласно со овој за-
кон ќе се користат административните и судските так-
сени марки издадени од единствената емисија на Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

1269. 

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 ВИСИ-

НАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

Се прогласува Законот за висината на стапката на 
затезната камата, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 22 октомври 1992 година. 

Број 08-4108/1 
' 22 октомври 1992 година Претседател 

Скопје н а ^публика Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собрание на Република 

Македонија, 
Стојан Ацдов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА 

КАМАТА 

Член 1 
Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на 

парична обврска плаќа затезна камата на износот на 
долгот до моментот на исплатата, во висина на есконт-
ната стапка што ја утврдува Народната банка на Репу-
блика Македонија, зголемена за 400%. 

Пресметката на затезната камата се врши месечно 
со примена на конформната метода. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Законот за височината на стапката 
на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“ број 57/ 
89). 

, Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1270. 

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 СУД-

СКИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за судските такси што Собранието на 
Република Македонија го донесе на седницата одржана 
на 22 октомври 1992 година. 

Број 08-4107/1 
22 октомври 1992 година л Претседател 

Скопје н а ^публика Македонија, 
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 СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 ' 
Во Законот за судските такси („Службен весник на 

СРМ“ број 46/90 и 11/91) во членовите 1,9 став 3 и И 
став 1 зборот „Социјалистичка“ се брише. 

Член 2 
По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 

„Член 5-а 
Во спорови од станбени односи, работни односи и 

односи во врска со работата, како и во спорови за 
статусни промени на претпријатијата и други правни 
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лица (поделба, спојувана, припојување и организи-
рање) се плаќаат судски такси согласно со одредбите од 
овој закон“. 

Член 3 
Во членот 6 став 3 зборовите: ,ДОО динари“ се 

заменуваат со зборовите: „2.000 денари“. 

Член 4 
Во членот 9 став 2 зборот „нови“ се заменува со 

зборот „овие“. 
Во членовите 9 став 4, 11 став 2,14 став 4, 37 став Д 

и 39 зборовите: „републичкиот орган“ се заменуваат со 
зборот „органот“. 

Член 5 
Во членот 27 точка 1 зборовите: „1.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „20.000 денари“. 
Во точката 2 зборовите: „2.500 динари“ се замену-

ваат со зборовите: „50.000 денари“, а алинеја 2 се 
брише. 

Во точката 3 зборовите: „5.000 динари“ се замену-
ваат со зборовите: „100.000 денари“. 

По точката 3 се додава нова точка 4 која гласи: 
„4. Износ од 200.000 денари во споровите за по-

ништувал,е или развод на брак“; 
Во точката 4 која станува точка 5 зборовите: 

„5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100.000 
денари“. 

Член 6 
Во членот 31 зборот „југословенски“ се заменува 

со зборот „македонски“. 

Член 7 
Во член 32 став 1 зборот „списокот“ се заменува со 

зборот „списот“. 
Во ставот 2 зборот „Југославија“ се заменува со 

зборовите „Република Македонија“. 
Во ставот 4 зборовите: ,ДОО динари“ се заменуваат 

со зборовите: „2.000 денари“, а зборовите: „1.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „20.000 денари“. 

Во ставот 5 зборовите: „250 динари“ се заменуваат 
со зборовите: „5.000 денари“. 

Член 8 
Во членот 34 зборовите: ,ДО динари“ се заменуваат 

со зборовите: „200 денари“. 

Член 9 
Таксената тарифа се менува и гласи: 

„ТАКСЕНА ТАРИФА“ 

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 1 

1. За тужба, противтужба и за предлог за повтору-
вање на постапка се плаќа според вредноста на спорот 
следнава такса: 

Вредност на спорот во денари 
преку ^ ^ ^ ^ д о Такса во денари 

20.000 
50.000 

20.000 
50.000 
100.000 

1.000 
1.500 
2.000 

преку 100.000 уште 2% на секој започнат денар над 
100.000 денари, а најмногу вкупно 200.000 денари. 

2. За тужба со предлог за издавање платен налог, 
за предлог за извршување, противизвршуван?е, обезбе-
дување и издавање времена мерка, за предлог за обез-
бедување по Законот за извршната постапка, за отказ 
на деловна зграда или деловна просторија, за приговор 
против платен налог, за приговор против решение за 
извршувана, противизвршување или обезбедувана, за 
одговор на тужба, за одговор на жалба или ревизија, за 
предлог за повторувана на постапка, се плаќа половина 
од таксата од точка 1 на овој тарифен број. 

3. За жалба и ревизија против пресуда и за жалба 
против решение во спорови поради попречување на по-
сед, се плаќа двојна такса од точка 1 на овој тарифен 
број. 

4. За жалба против решение се, плаќа такса од 
точка 1 на овој тарифен број-. 

5. За предлог за изведување нови докази, кој пре-
дизвикал/1закакување на нова расправа, односно ро-
чиште, се плаќа такса во висина од 30% од таксата од 
точка 1 на овој тарифен број, но не помалку од 1.000 
денари, а најмногу 10.000 денари. 

6. За предлог за враќана во поранешна состојба, 
за предлог за признавање на одлука на странски суд, за 
предлог за обезбедуван,е докази, за предлог за обид за 
порамнување пред поведувана на постапка, за предлог 
за одлагање на извршување, се плаќа такса во износ од 
1.400 денари. 

7. За жалба против решението донесено по пред-
лог за враќање во поранешна состојба, против решение 
за признавање на одлука на странски суд и против ре-
шение за отфрл ан,е на тужба, се плаќа такса во износ 
од 2.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) за спогодбен предлог за развод на брак се плаќа само 
една такса како за тужба; 

2) ако во тужбата, е ставен предлог за издавање 
времена мерка или ако во жалбата е ставен предлог за 
враќање во поранешна состојба, покрај таксата за 
тужба, односно жалба се плаќа и такса за односниот 
предлог, освен во статусните спорови (развод или по-
ништување на брак, утврдување на татковство и друго) 
и во споровите за издржување; 

3) за поднесоци примени на записник, се плаќа 
такса предвидена за односниот поднесок; 

4) за предлог за дозвола за извршување, проти-
внзвршување или за предлог за обезбедување, се плаќа 
една такса и кога се предлагаат повеќе средства за 
извршување, противизвршување, односно обезбеду-
вање, без оглед дали тие се предлагаат истовремено 
или дополнително и 

5) за жалба против решение се плаќа такса ако со 
жалбата се напаѓа решението што подлежи на плаќање 
такса според тарифниот број 2. 

2. О д л у к и 

Тарифен број 2 
1. За првостепена пресуда, како и за решение во 

спорови поради попречување на посед, според вредно-
ста на предметот на спорот, се плаќа такса од точка 1 
на тарифниот број 1. 

2. За пресуда поради изостанок, како и за пресуда 
врз основа на признание или откажување, донесени на 
подготвително рочиште, односно на првото рочиште за 
главна расправа, ако подготвително рочиште не е одр-
жано, се плгѓќа половина од таксата од точка 1 од овој 
тарифен број. 

3. За решение за издавана платен налог се плаќа 
половина од таксата од точка 1 на тарифниот број 1. 
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4. За решение по предлог за дозвола за извршу-
вање, обезбедување или за времена мерка и за обезбе-
дување, по Законот за извршната постапка, се плаќа 
половина од таксата од точка 1 на тарифниот број 1, а 
ако ова решение се донесува врз основа на странски 
извршни исправи, се плаќа полна такса од точка 1 на 
тарифниот број 1. 

5. За решение по предлогот за враќање во пора-
нешна состојба, за решение за отфрлање на тужба, за 
решение за обезбедување докази и за решение по пред-
логот за признавање на одлука на странски суд се плаќа 
такса во износ од 3.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) за дополнителна пресуда или решение не се 
плаќа такса, ако за одлуката што е дополнета е платена 
такса.рпоред полната вредност на спорот; 

2) за меѓупресуда се плаќа такса во, пол,н износ 
според вредноста на предметот на спорот, а за конеч-
ната одлука нема да се плаќа такса; 

3) за делумна пресуда се плаќа такса според вред-
носта на барањето за кое е одлучено, а за конечната 
одлука се плаќа такса според вредноста на остатокот на 
спорниот предмет што не е опфатен со делумната пре-
суда; 

4) за првостепена пресуда што е донесена во врска 
со противтужба се рлаќа такса како да е посебно ра-
справа) за против-тужба; 

5) ако заради заедничко расправање се споени по-
веќе процеси, такса за пресудата се плаќа посебно за 
секој спор, како да не постои спојување на повеќе про-
цеси; 

6) таксата за платен налог и за“налог за испразну-
вање на деловна зграда или деловна просторија се за-
сметува во таксата за одлуката што ќе биде донесена по 
повод приговорот, односно во таксата за порамнување. 
Таксата за решение за извршување врз основа на веро-
достојна исправа се засметува во таксата за одлуката, 
односно порамнувањето (член 55 став 3 од Законот за 
извршната постапка); 

7) такса за одлука по предлог за дозвола за извршу-
вање, противизвршување, обезбедување докази, вре-
мена мерка или обезбедување по Законот за изврш-
ната постапка, како и такса за одлука по повод тужбата 
во која е ставен предлог за издавање на платен налог, се 
плаќа при поднесувањето на предлогот, односно туж-
бата; 

8) за решение за извршување или обезбедување се 
плаќа една такса, без оглед дали е одлучено за повеќе 
средства за извршување, односно обезбедување и без 
оглед дали за сите овие средства е одлучувано истовре-
мено или дополнително и 

9) таксата за укинатата одлука се засметува во 
таксата за новата одлука, односно порамнувањето. 

3. Порамнување 

Тарифен број 3 

1. За судско порамнување се плаќа, според вредно-
ста за која странките се спогодиле, половина од таксата 
од точка 1 за тарифниот број 1. 

2. Ако предметот на порамнувањето е непроцен-
лив, се плаќа такса во износ од 6.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) ако со меѓупресуда е одлучено за основот на 
барањето, а потоа се склучи порамнуваа за износот на 
барањето, не се плаќа такса за порамнуваа. 

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 

А. Општи одредби 

Тарифен број 4 

1. За предлог за поведување вонпроцесна постапка 
се плаќа такса во износ од 1.400 денари. 

2. За одлука во вонпроцесни работи се плаќа такса 
во износ од 3.0000 денари, а за порамнување 2.000 де-
нари. 

3. За жалба и ревизија во вонпроцесни работи се 
плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) такса по овој тарифен број се плаќа во сите 

вонпроцесни постапки, доколку со таксената тарифа не 
е определено поинаку; 

2) во постапка за прогласување за умрено лице, 
кое исчезнало во војна, не се плаќа такса и 

3) ако жалбата ја поднесува лицето лишено од де-
ловна способност, односно неговиот законски застап-
ник или старател, не се плаќа такса. 

В. Посебни одредби за одделни видови вонпроцесни 
постапки 

1. Оставинска постапка 

Тарифен број 5 

За решение за наследување се плаќа такса според 
вредноста на чистата оставина, и тоа: 

Вредноста на оставина во денари 
преку до Такса во денари 

100.000 2.000 
100.000 200.000 3.000 
200.000 500.000 5.000 

преку 500.000 уште 1% ча секој започнат денар преку 
500.000, а најмногу вкупно 40.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) судот ја утврдува вредноста, што е основица за 

одмерување на таксата, по слободна оцена врз основа 
на изјава на наследниците и податоците со кои распо-
лага. По потреба, судот може да нареди да се изврши 
процена преку вешти лица на трошок на наследниците. 
Вредноста на чистата оставина се утврдува според вред-
носта што ја има во времето на процената; 

2) наследниците ја плаќаат таксата сразмерно со 
наследните делови и 

3) не се плаќа посебна такса за делба на наслед-
ство, ако наследниците спогодбено ја предложат дел-
бата и спогодбата за делбата треба да биде внесена во 
решението за наследување. 

Тарифен број 6 

1. За жалба против решение за наследување, се 
плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

2. Составување и чување на тестамент 

Тарифен број 7 
1. За составување на судски тестамент, се плаќа 

такса во износ од 3.000 денари. 
2. За чување тестамент во судот, за отповикување 

тестамент пред судот и за враќање на тестамент кој се 
чува во судот, се плаќа такса во износ од 2.000 денари 
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4. Постапка за уредување на меги 

Тарифен број 9 

1. За предлог за уредување на меѓи, се плаќа такса 
во износ од 2.000 денари. 

2. За одлука по предлогот и за жалба против одлу-
ката, се плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

5. Заверка на потписи, ракописи, преписи и преводи 

Тарифен број 10 

1. За молба (писмена или усна), со која се бара 
заверка на потпис (ракознак), ракопис, препис или пре-
вод, се плаќа такса, во износ од 400 денари. 

2. За заверка на секој потпис (ракознак) се плаќа 
такса во износ од 400 денари. 

3. За заверка на потпис на постојан судски преведу-
вач на преводи наменети за употреба во странство, се 
плаќа такса во износ од 400 денари. 

4. За заверка на ракопис или препис, за секоја 
страна се плаќа такса во износ од 600 денари. 

5. За заверка на препис или исправа пишувана на 
странски јазик, за секоја страна се плаќа такса во износ 
од 1.000 денари. 

6. За заверка на потпис на полномошно, се плаќа 
такса во износ од 400 денари. 

7. За заверка на потпис на договор се плаќа: 
1) според вредноста на предметот на договорот, и 

тоа: , 

Вредноста во денари 
преку до Такса во денари 

50.000 1.000 
50.000 100.000 2.000 

Преку 100.000 уште 0,5%, а најмногу 10.000 денари; 
2) ако вредноста на договорот е непроценлива, се 

плаќа такса во износ од 2.000 денари и 
3) за заверка за продолжување на рокот за важење 

на договор се плаќа 50% од таксата о^ точка 5 потточки 
1 и 2 од овој тарифен број. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) ако таксата не е платена, не се врши заверка; 
2) за заверка на потпис и печат, се плаќа една такса 

и 
3) не се плаќа такса за заверка на исправи за оства-

рување на правата од социјално осигурувани во стран-
ство. 

1) ако барањето е ставено во поднесок од тарифен 
број 1, не се плаќа такса за поднесок од овој тарифен 
број и 

2) таксата за упис според овој тарифен број се 
плаќа со таксата за поднесокот. Ако таксата не е пла-
тена, уписот нема да се изврши. 

2. Упис во танески ,книги 

Тарифен број 12 

1. За поднесок со кој се бара пренос на тапија се 
плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

Тарифен, број 13 

1. За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, 
како и за упис на правото на сопственост по пат на 
пренос на тапија врз исти лица или врз нов сопственик 
се плаќа 2% од вредноста, а најмногу 40.000 денари. 

2. За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, 
како и за упис на правото на сопственост по пат на 
пренос на тапија врз ист или нов сопственик, ако осно-
вот за стекнување со правото врз кое треба да се 
изврши уписот е договор за подарок се праќа 1% од 
вредноста, а најмногу 20.000 денари. 

3. За упис на стекнување со други стварни права 
(стварна службеност, плодоуживање или на нив слични 
права) се плаќа: 

1) ако предметот на правото е проценлив - 2% од 
вредноста, а најмногу 20.000 денари и 

2) ако предметот на правото е непроценлив, се 
плаќа такса 4.000 денари. 

4. Ако сопственикот на недвижноста, што е веќе 
запишана во книгите за тапии, бара од судот еден дел од 
недвижноста да се издвои и за издвоениот дел му се 
издаде посебна тапија," покрај таксата за поднесокот 
плаќа уште 1% од вредноста на делот што се издвојува, 
а најмногу 20.000 денари. Кога судот на купувачот му 
издава нова тапија, а старата (оригиналната) ја нама-
лува за продадениот дел, се плаќа такса и за поднесокот 
од точка 1 на тарифниот број 14 и такса за упис на 
преносот од точка 1 на овој тарифен број. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) таксата за упис според овој тарифен број, се 
плаќа со таксата за поднесокот. Ако таксата не е' пла-
тена уписот нема да се изврши. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) не се плаќа нова такса за чување ако се врши 
замена на тестаментот, но се наплатува такса за вра-
ќање за тестаментот што се заменува и 

2) не се плаќа такса за отповикување на тестамент 
ако со подоцнежниот тестамент се отповикува пора-
нешниот и наедно се составува нов тестамент. 

3. Постапка за делба 

Тарифен број 8 

1. За предлог да се спроведе делба на заеднички 
предмет или имот се плаќа такса во износ од 2.000 
денари. 

2. За одлука на предлогот и за жалба против одлу-
ката, се плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

III. УПИС ВО ИНТАБУЛАЦИОНИ 
И ТАПИСКИ КНИГИ 

1. Упис во интабулациони книги 

Тарифен број11 

1. За поднесок со кој се бара ставање или бришење 
на интабулација, надинтабулација, прибелешка или за-
белешка, се плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

2. За упис на интабулација, надинтабулација или 
прибелешка, се плаќа 2% од вредноста на побарува-
њето што се обезбедува со уписот, а најмногу 40.000 
денари. 

3. За упис или бришење на забелешка, се плаќа 
такса во износ од 2.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 



29 октомври 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 1219 

IV. КРИВИЧНА ПОСТАПКА 
ПО ПРИВАТНА ТУЖБА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 14 

1. За приватна тужба, противтужба и за барање за 
повторување на постапка, се плаќа такса во износ од 
6.000 денари. 

2. За предлог за враќање во поранешна состојба, 
се плаќа такса во износ од 1.400 денари. 

3. За жалба против прврстепена пресуда и за 
жалба против решение со кое е изречена судска опо-
мена, се плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

2. Одлуки 

Тарифен број 15 

1. За првостепена пресуда и за решение со кое се 
изрекува судска опомена се плаќа такса во износ од 
2.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) ако првостепената одлука се укине, платената 
такса се засметува во таксата за новата првостепена 
пресуда. 

V. ПОСТАПКА ПО УПРАВНИТЕ СПОРОВИ, 
УПРАВНО-СМЕТКОВОДНИТЕ СПОРОВИ И ЗА 

СУДСКА ЗАШТИТА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 16 

1. За тужба против управен акт, се плаќа такса во 
износ од 2.000 денари. 

2. За барање на судска заштита против конечни 
поединечни акти и за барање за заштита поради незако-
нито дејство, се плаќа такса според точка 1 од овој 
тарифен број, 

3. За тужба за повторување на постапка, се плаќа 
такса според точка 1 од овој тарифен број. 

4. за тужба во управно-сметководни спорови, се 
плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

5. За жалба против пресуда, се плаќа такса во 
износ од 3.000 денари. 

2. Одлуки 

Тарифен број 17 

1. За пресуда во постапка во управен спор и 
управно-сметководен спор, се плаќа такса во износ од 
6.000 денари. 

2. За одлука по барање за судска заштита против 
конечни поединечни акти и по барање за заштита по-
ради незаконито дејство, се плаќа такса според точка 1 
од овој тарифен број. 

3. За одлука по барањето за повторување на по-
стапката се плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

VI. БАРАЊЕ ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ 
НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК 

Тарифен број 18 

1. За барање за преиспитување на решението за 
прекршок, се плаќа такса во износ од 2.ООО денари. 

2. За одлука на судот со која барањето за преиспи-
тување на решението за прекршок е отфрлено, се 
плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

3. За одлука на судот со која барањето за преиспи-
тување на решението за прекршок е одбиено, се плаќа 
такса во износ од 4.000 денари. 

VII. УПИС ВО СУДСКИ РЕГИСТАР 

1. Пријави 

, Тарифен број 19 

1. За пријава за упис во судскиот регистар се плаќа 
такса во износ од 2.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) ако со една пријава се бараат повеќе уписи на 
Ист субјект на уписот, се плаќа само една такса од овој 
тарифен број. 

2. Упис во судскиот регистар 

Тарифен број 20 

1. За решение за упис на основање на субјектот на 
уписот се плаќа такса во износ од 10.000 денари. 

2. За решение за упис на здружување, организи-
рање, промена на организираноста или статусните из-
мени на субјектот на уписот, се плаќа такса во износ од 
2.000 денари. 

3. За решение за упис на други податоци за субјек-
тот на уписот или за упис на промена на запишаните 
податоци, се плаќа такса во износ од 3.000 денари за 
секој регистарски лист. 

4. За решение за упис на престанок на субјектот на 
уписот, се плаќа такса во износ од 4.000 денари. 
ЗАБЕЛЕШКА: 

1) ако со иста пријава се бараат повеќе уписи за ист 
субјект на уписот, се плаќа такса за секој упис посебно 
и 

2) за уписите во врска со ликвидација и стечајна 
постапка, не се плаќа такса. 

3. Унис и евидентирање на делови на субјекти на уписот 

Тарифен број 21 

1. За пријава за упис или евидентирање на делот на 
субјектот на уписот, се плаќа половина такса од тариф-
ниот број 19. 

2. За решение за упис на делот на субјектот, се 
плаќа половина такса од тарифниот број 20 точка 2. 

3. За упис на промена на запишаните податоци за 
делот на субјектот, се плаќа половина такса од тариф-
ниот број 20 точка 3. 

4. За евидентирана на делот на субјектот на упи-
сот и за бришење на делот на субјектот на уписот, се 
плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

5. За упис на промена кај евидентираниот дел на 
субјектот на уписот, се плаќа такса во износ од 2.000 
денари. 

4. Објавување 

Тарифен број 22 

1. За доставување на запишаните податоци заради 
објавувана во „Службен весник на Република Македо-
нија“, се плаќа такса во износ од 2.000 денари. 
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VIII. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен'број 23 

1. За предлог за отворање на стечајна постапка, се 
плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

2. За предлог за присилно порамнување, сс плаќа 
такса во износ од 2.000 денари. 

3. За пријава на доверител за секое одделно поба-
рување, се плаќа такса во износ од 2.000 денари. 

4. За жалба против одлука на стечајниот совет, се 
плаќа такса во износ од 4,000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) не се плаќа такса за предлог за присилно порам-

нување, ако предлогот го поднел предлагачот на стечај-
ната постапка и 

2) не плаќа такса од овој тарифен број доверител 
кој поради отворано на стечајна постапка останал без 
работа. 

2. Паушална такса 

Тарифен број 24 
Паушална такса се плаќа: 
1) во стечајна постапка, од вкупните износи што се 

употребени или што стојат на располагање за намиру-
в а а на долговите на стечајната маса, во износ од 2%, а 
најмногу 100.000 денари и 

2) во постапката за присилно порамнувало, во 
вкупните износи за кои е постигнато порамнување, во 

' износ од 1%, а најмногу 50.000 денари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) паушалната такса се смета како долг на стечај-

ната маса. Оваа такса ја плаќа стечајниот управител по 
правосилноста на одлуката за главна делба и 

2) паушалната такса за присилно порамнуваме ја 
плаќа тој во чија полза е одобрено порамнувањето. 

IX. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

1. Судски уверенија 
4 Тарифен број 25 

1. За поднесок со кој се бара издавано на уверение, 
се плаќа такса во износ од 400 денари. 

2. За уверение се плаќа такса во износ од 2.000 
денари, а за вториот и секој натамошен примерок се 
плаќа такса во износ од 600 денари за секој примерок. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) уверение не се издава ако таксата не е платена. 

2. Полномошно 
Тарифен број 26 

1. За издавање усно полномошно на записник пред 
суд, се плаќа такса во износ од 600 денари. 

2. За усно отповикување или отказ на полномошно 
на записник пред суд, се плаќа такса во износ од 600 
денари. 

3. За судско известувано за отповикувано или от-
каз нз полномошно, се плаќа такса во износ од 2.000 
денари. 
ЗАБЕЛЕШКА: 

1) не се плаќа такса од овој тарифен број во кри-
вична постапка за дела што се гонат по службена долж-
ност. 

3. Разгледување на списи 

Тарифен број 27 
1. За разгледувано на архивирани судски списи, се 

плаќа такса во износ од 1.000 денари. 

4. Преписи 

Тарифен број 28 
1. За препишувано на судски акти, како и за пре-

пишувано на акти од збирка на исправи, што го извр-
шил судот по барање на странката, се плаќа такса во 
износ од 1.000 денари за секоја страна од оригиналот. 
За секој натамошен примерок на препис и за препис на 
судски записник, што бил изготвен истовремено со ори-
гиналот, со плаќа такса во износ од 1.000 денари за 
секоја страна. 

2. За препишување на странски јазик, се плаќа 
двојна такса од точка 1 на овој тарифен број. 

3. За молба за издавано .препис и за заверка на 
преписот се плаќа такса според тарифниот број 10. 

4о Препис не се издава ако таксата не е платена. 

5. Изводи од јавни книги 

Тарифен број 29 
1. За извод од судскиот регистар, се плаќа такса во 

износ од 1.000 денари за секоја страна. 
2. За изводи од таписките и интабулационите 

книги, што ги водат судовите, се плаќа такса во износ 
од 1.000 денари за секоја страна. 

3. За секој натамошен примерок на изводот, како и 
за изводот што го составила странката и му го поднела 
на потврда на судот, се плаќа половина од таксата од 
овој тарифен број. 

4. Извод не се издава ако таксата не е платена. 

6. Судски депозит 

Тарифен број 30 
1. За депозит (чувано) на пари, предмети и хартии 

од вредност, се плаќа такса годишно во износ од 1% од 
вредноста. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1) такса се плаќа за првата година однапред, а за 
другите години при подигано на депозитот. Започна-
тата година се смета за цела година; 

2) ако депозитот се пренесе од еден на друг суд по 
барање на депонентот, за пренос се плаќа износ на 
едногодишна такса; 

3) ако вредноста на предметот може да се утврди 
само со процена, се врши процена од страна на вештаци 
на трошок на депонентот и 

4) не се плаќа такса ако депозитот се полага по 
барање на државни органи и тој се подигне во предвиде-
ниот рок. 

7. Протести 

Тарифен број 31 

1) За протест на меница; чек и други исправи или 
договори поради неакцептирање, неисплата или нси-
сполнувано, како и за замена на протести, според про-
писите за меницата и чекот, се плаќа такса според вред-
носта, и тоа: 
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Вредноста во денари 
преку до ^ ^ ^ Такса во денари 

20.000 1.000 
20 ООО 100.000 2.000 

1007000 4.000 

3. За молба за протест се плаќа такса според точка 1 
од тарифниот број 10. 

8. Правна помош 

Тарифен број 32 
1. За поднесок кој се дава усно на записник пред 

судот, се плаќа такса според тарифниот број за однос-
ниот поднесок. 

2. За составување на договор пред судот се плаќа 
такса: 

а) според вредноста на предметот на договорот, и 
тоа: 

Вредност на договорот 
преку денари до денари Такса во денари 

I 20000 2.000 
20.000 100.000 4.000 

100.000 200.000 6.000 
200.000 10.000 

б) ако вредноста на предметот на договорот е не-
проценлива, се плаќа такса во износ од 4.000 денари. 

9. Други предмети 

Тарифен број 33 
1. За предлог на странката судот да определи су-

дија или претседател на избран суд, се плаќа такса во 
износ од 2.000 денари. 

2. За предлог за изземање на судија на избран суд, 
се плаќа такса во износ од 3.000 денари. 

3. За ставање потврда на правосилност или изврш-
ност на пресуда на избран суд, се плаќа такса во износ 
од 2.000 денари. 
ЗАБЕЛЕШКА: 

1. не се плаќа такса од точка 1 на овој тарифен број 
ако предлогот за назначување на претседател на избран 
суд го поднел избран судија. 

Тарифен број 34 
1. За опомена со која некој се повикува да плати 

такса што бил должен да ја плати и без опомена, се 
плаќа такса во износ од 2.000 денари“. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1271.. 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1991 ГОДИНА 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1991 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупнот износ на планираните и остварените при-

ходи и расходи, износот на издвоените средства во по-
стојаната резерва и разликата меѓу остварените при-
ходи и расходи во 1991 година изнесуваат: 

Се прогласува Завршната сметка на Републичкиот 
буџет за 1991 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата, одржана на 22 октомври 1992 година. 

Планирани 
11.608.531.000 
11.608.531.000 

ре-

Остварени 
11.235.573.817 
11.235.389.860 

127.000.000 

Број 08-4106/1 
22 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

115.700.000 

183.957 

- приходи 
- расходи 
- постојана 
зерва 
- разлика меѓу 
остварените при-
ходи и изврше-
ните расходи 

Член 2 
Разликата меѓу остварените приходи и извршените 

расходи, во износ од 183.957 динари, се пренесува како 
приход на Републичкиот буџет за 1992 година. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по видови и 

нивната распределба по намени се искажуваат во Би-
лансот за извршување на Буџетот, кој гласи: 

„ БИЛАНС 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1991 ГОДИНА 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Ред. Конто 
број ПРИХОДИ Предвидено 

со буџетот за 1991 г. Извршено 

1 2 3 4 5 

1 
71 

1 700 
2 710 

1. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА 
Пренесен дел на приходи од претходна година 
Данок од добивка 580,000,000 

11,638,304 
636,845,220 

Се група 71 580,000,000 648,483,524 
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1 2 3 4 5 

72 ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
3 720 Данок од личен доход на работниците 3,750,000,000 3,948,832,473 

Се група 72 3,750,000,000 3,948,632,473 
- 73 ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА 
ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

4 730 Основен данок на промет 2,400,000,000 1,765,721,109 
5 731 Посебен републички данок на промет на производи 2,500,931,000 2,689,985,627 

Се група 73 4,900,931,000 4,455,706,736 
75 ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 

6 752 Судски административни такси 283,000,000 201,216,885 

Се група 75 283,000,000 201,216,885 
77 ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД 

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ 
НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУ-
ГИТЕ ПРИХОДИ 

7 770 Парични казни 60,000,000 71,065,166 
8 771 Приходи од органи и организации 5,000,000 756,466 
9 776 Други приходи 30,000,000 196,170,492 
10 778/1 Надомест од цената на нафтените деривати 485,600,000 333,373,542 

Се група 77 580,600,000 601,365,666 
Вкупно непосредни изворни приходи 10.094,531,000 9,855,405,284 

2 ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 
78 ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

11 782 Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата 1,250,000,000 1,108,868,647 
12 783 Дополнителни средства од Републиката 264,000,000 271,299,886 

Се група 78 1,514,000,000 1,380,168,533 
Вкупно трансферни средства 1,514,000,000 1,380,168,533 
Вкупно приходи на Републичкиот буџет 11,608,531,000 11,235,573,817 

Ред. Конто РАСХОДИ Предвидено Извршено 
број (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ) со буџетот број 

за 1991 г. 
1 2 3 4 5 

40-СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
13 400 Средства за лични доходи на работниците 2,278,415,998 2,264,959,775 
14 400/1 Средства за .заедничка потрошувачка 45,160,145 38,465,190 
15 401 Средства за материјални трошоци 362,645,728 344,639,363 
16 401/1 Средства за општествена исхрана 127,091,025 127,706,475 
17 402 Средства за амортизација ^ 403.000 110,000 

( СЕ ГРУПА 40 2,813,715,8% 2,771,880,803 
41-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

18 410 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-
ционерите, раководните работници и пратениците 360,519,498 357,081,056 

19 412 Докуп на стаж и отпремнина на пензионирани работници 25,000,000 24,150,5% 
20 415 Средства за инвестиции за основни средства 563,600,000 558,600,000 
21 416 Средства за инвестиции во објекти и опрема на општестве-

ниот стандард 156,508,000 155,508,000 
22 418 Средства за други потреби за работа на органите на управа 358,790,400 338,766,757 

СЕ ГРУПА 41 1,464,417,898 1,434,106,409 
42-СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

23 420 Средства за потребите на одбраната 115,036,000 115,036,000 
СЕ ГРУПА 42 115,036,000 115,036,000 
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1 2 3 4 5 

43-СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 
ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИ-
КНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

24 431 Компензации, регреси и надоместоци 153,600,000 153,582,000 
25 433 Други потреби и интервенции во стопанството 395,554,000 383,577,056 
26 435 Средства за побрз развој на стопански недоволно разви-

ените подрачја од територијата на ОПЗ 92,400,000 91,850,000 

СЕ ГРУПА 43 641,554,000 629,009,056 
44-ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ 

27 440 Придонес за Буџетот на Федерацијата 230,000,000 229,707,268 
28 445 Дополнителни средства за Буџетот на општините 36,639,000 36,633,705 

СЕ ГРУПА 44 266,639,000 266,340,973 
45-СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

29 450 Средства за образование и воспитување 3,374,820,000 3,374,730,255 
30 451 Средства за наука 108,660,000 108,255,000 
31 452 Средства за култура 487,100,000 486,449,600 
32 453 Средства за физичка култура 45,000,000 44,999,765 
33 454 Средства за социјална и детска заштита 1,315,066,000 1,275,722,350 
34 456 Средства за здравствена заштита и здравствено осигуру-

вање 18,280,000 17,204,000 
35 457 Средства за пензиско и инвалидско осигурување 158,000,000 150,000,000 
36 459 Средства за други општествени дејности, 300,000 300,000 

СЕ ГРУПА 45 5,507,226,000 5,457,660,970 
46-СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

37 461 Средства за политичките партии и здруженија на граѓани 35,600,000 33,840,473 
38 468 Средства за други општи општествени потреби 264,000,000 60,000,000 

СЕ ГРУПА 46 299,600,000 93,840,473 
47-ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

39 470 Издвојување на постојаната буџетска резерва 127,000,000 115,700,000 

СЕ ГРУПА 47 127,000,000 115,700,000 
48 ДРУГИ РАСХОДИ 

226,798,087 40 483 Обврски од претходната година 227,000,000 226,798,087 
41 483/1 Обврски за преземените органи од општините 10,000,000 -

42 488 Тековна буџетска резерва 131,342,206 122,347,089 
43 488/2 Средства за усогласување на приходите на општинските 

буџети 5,000,000 2,670,000 

СЕ ГРУПА 48 373,342,206 351,815,176 
ВКУПНО РАСХОДИ (од 13 До 43) 11,608,531,00р 11,235,389,860 

Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1991 година се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија44. 
1272. ' 

Врз основа на член 6 од Деловникот за организа-
ција, делокруг и начинот на работа на работните тела 
на Претседателот на Република Македонија, донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Се разрешува од функцијата член на Комисијата 

за претставки и жалби на Претседателот на Република 

Македонија д-р Ванчо Проевски, по негово барање. 
2. За член на Комисијата за претставки и жалби на 

Претседателот на Република Македонија се именува 
Лилјана Цекова. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

Бр. 08-2274 
26 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 
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1273. 
Врз основа на член 2-з од Законот за вработување 

(„Службен весник на СРМ“ број 32/87, 18/89, 36/89, 17/ 
91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/91), Собранието на Република Македонија,.на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Се потврдува Статутот на Републичкиот завод за 
вработување, што го донесе Советот на Републичкиот 
завод за вработување на седницата одржана на 20 фе-
вруари 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4100/1 Ппетсепател 
22 октомври 1992 година 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1274. 
Врз основа на член 248 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 28/89 и 11/91), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 22 
октомври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТРАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РИСТО 

ШУКЛЕВ“ С. НЕГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈА 

Се дава согласност на Статутот на Централното 
основно училиште „Ристо Шуклев" с. Негорци - Гевге-
лија што го донесоа работниците на референдумот одр-
жан на 3 февруари 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4101/1 
22 октомври 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1275. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сцен-

ско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/86 и 51/88) Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 октомври 1992 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА АН-
САМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТА-

НЕЦ“ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Та-
нец“ - Скопје поради истекот на времето за кое се 
именувани, и тоа: 

Васил Зигоманов, 
Митре Тодоровски и 
Љупчо Петковски 

2. За претставници на Републиката во Советот на 
Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ - Скопје, 
се именуваат: 

д-р Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Цветан Николовски, самостоен советник по кул-
турно-просветна дејност во Матицата на иселениците 
на Македонија и 

д-р Томе Саздов, редовен професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4099/1 
22 октомври 1992 година Претседател 

' Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1276. 
Врз основа на член 83 од Деловникот на Собрани-

ето на Република Македонија, Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 22 октом-
ври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За секретар на Собранието на Република Маке 
донија се именува 

Игор Спировски, виш советник во Уставниот суд 
на Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен бесник на Репу-

блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-4098/1 

22 октомври 1992 година ^ Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија; 
Стојан Андов, с.р. 

1277. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско 

уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 
и 51/88), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „БЛАГОЈ 
МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Пионерскиот дом „Благој Мучето“ во Струмица со која 
за индивидуален работоводен орган на Домот е имену-
вана Благородна Ричлиева, воспитувач во Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Број 17-614/6 
20 октомври 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1278. 
Врз основа на член 33 став 3 од^аконот за опште-

ствена заштита на децата („Сл. весник на СРМ“ број 6/ 
81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 20 октомври 1992 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА 
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАСПЕАНА 

МЛАДОСТ“-СКОПЈЕ 

За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување на деца од предучилишна возраст 
„Распеана младост“ во Скопје се определуваат: 

- Стојанка Ристовска, педагог, индивидуален рабо-
товоден орган на РО за згрижување и воспитание 
„Кочо Рацин“ - Скопје 

- М-р Владе Стојановски, сопственик на фирмата 
„Маркони" ЛТД Интернационал трајд-консалтинг 

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

1279. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на јправата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

1. За советник на министерот за правосудство и 
управа се назначува Мирослава Каличанин, досегашен 
советник на републичкиот секретар за правосудство и 
управа. 

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

Број 17-2234/3 
20 октомври 1992 година 

С к о п ј е 

1280. -

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1281. 

Врз бенова на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на-20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УПРА-
ВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ УПРА-

ВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
1. За главен републички управен инспектор на Ре-

публичкиот управен инспекторат се именува Стојанче 
Стојанов, досегашен главен републички управен ин-
спектор во Републичкиот секретаријат за правосудство 
и управа. 

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

Број 17-2234/5 
20 октомври 1992 година 

. С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1282. 
Врз основа на член 33, став 1 од Законот за филм-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 
51/88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КИНЕМАТО-

ГРАФИЈА „ГРАДСКИ КИНА“ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Работничкиот совет на Претприја-
тието за кинематографија „Градски кина“ - Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на Претприја-
тието повторно е именуван Ацо Дуковски академски 
драмски актер. 

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

Број 17-3150/1 
20 октомври 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

1283. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 
1. За советник на министерот за правосудство и 

управа се назначува Катерина Темел коска, досегашен 
советник на републичкиот секретар за правосудство и 
управа. 

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

Број 17-2234/4 Претседател на Владата, 
20октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 

Врз основа на член 5 од Законот за Агенцијата за 
преструктуирање и развој („Сл. весник на СРМ“ бр. 
20/90 и 36/90) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА Ј,П. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И 

РАЗВОЈ-СКОПЈЕ 

1. Од должноста директор на Јавното претпријатие 
Агенција за преструктуирање и развој се разрешува 
Тодор Черепналкоски, на негово барање. 

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

Број 17-3151/1 
20 октомври 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 17-708/18 
20 октомври 1992 година 

С к о п ј е 
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1284. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за од-

брана,(„Сл. весник на РМ“, бр. 8/92), министерот за 
одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и по-

стапката за произведување во почетен чин на офицери 
и помлади офицери во Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армија) 

II. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

Член 2 

Во служба на постојаниот состав на Армијата 
може да биде произведено во почетен чин лицето кое 
покрај општите и посебните услови утврдени со член 6 
од Правилникот за службата во Армијата на Република 
Македонија („Сл. весник на РМ“, бр. 48/92) исполнува и 
еден од следниве услови: 

За офицер - потпоручник: 
- питомец на школа за активни офицери - со денот 

на завршувањето на школувањето; 
- питомец, односно студент-стипендијант на ре-

довно школувано на соодветен факултет или друга со-
одветна висока школа за потребите на службата на 
Армијата - по завршувањето на школувањето и регули-
раното на воената обврска; 

- питомец на школа за резервни офицери, со соод-
ветна висока стручна подготовка за родот, односно 
службата на Армијата за која се прима - по завршува-
њето на соодветни курсеви според посебна програма; и 

- воен обврзник од резервниот состав на Армијата 
со соодветна висока стручна подготовка - со денот на 
изборот и положувањето на стручен испит со проверка 
на знаењето и способноста за офицер во родот, односно 
службата во Армијата за која се прима и произведува. 

По исклучок од став 1 на овој член, питомец на 
училиштето за офицер или студент на соодветен факул-
тет, односно друга соодветна висока школа со траење 
над пет години редовно школување, како и помлад офи-
цер кој завршил воена академија или соодветен факул-
тет или друга соодветна висока школа вонредно и има 
службена оценка „особено се истакнува“ или „се иста-
кнува“, се произведува во чин поручник. 

За помлад офицер - водник: 
- питомец на училиште за активни помлади офи-

цери, доколку немаат статус на редовен, студент, од-
носно кое во својство на воен стипендист не се упати на 
редовно школувано на соодветен факултет или друга 
соодветна висока школа - со денот на завршуваното на 
средна стручна подготовка; 

- студент кој не го заврши школуваното како воен 
стипендист во смисла на ал. 2 на став 1 на овој член со 
денот на престанокот на статусот на редовен студент; 

- војник во резервниот состав на Армијата кој има 
соодветна средна стручна подготовка за родот, односно 
службата, потребно работно искуство и доколку има 
поволна оценка за време нц служењето на воениот рок 
или од воена вежба, за кои има потреба Армијата - со 
денот на изборот и положувапото на стручниот испит 
за проверка на знаењето и способноста за помлад офи-
цер; и 

- воен обврзник од резервниот состав на Армијата 
кој има соодветна средна стручна подготовка, со 
оценка „особено се истакнува“ во извршувањето на 
должностите на воен старешина во вежбите на резерв-
ниот состав на Армијата - со денот на изборот и поло-
жувањето на стручен испит за проверка на знаењето и 
способноста за помлад офицер во родот, односно служ-
бата за која се прима и произведува. 

Член 3 
Во резервен состав на Армијата може да биде про-

изведено во почетен чин лицето кое исполнува еден од 
следниве услови: 

За резервен офицер (потпоручник): 
- завршена воена академија, а не стекнало својство 

на активен воен старешина и ја има регулирано воената 
обврска; 

- завршен факултет за општонародна одбрана или 
факултет за безбедност, односно кое на друг факултет 
заврши,ло насока за општонародна одбрана, ако ја има 
регулирано воената обврска и ако во воената единица, 
односно воената установа ца Армијата поминало про-
пишано време на должност воен старешина и со успех ја 
извршило должноста на положба на офицер; 

- завршена школа за резервни офицери; и 
' - завршена школа за внатрешни работи со чија 

програма е опфатена и програмата на училиштето за 
резервни офицери, ако ја има регулирано воената обвр-
ска и ако во воената единица, односно воената установа 
на Армијата, односно во органот на управата надлежен 
за внатрешни работи поминало пропишано времена 
дрлжност воен старешина и со успех ја извршувало 
должноста на положба на офицер, 

По исклучок од став 1 на овој член лице кое завр-
шило воена академија во траење од десет семестри и ја 
има регулирано воената обврска, може да биде произ-
ведено во чин резервен поручник. 

За резервен помлад офицер (водник); 
- воен обврзник кој има оценка дека со успех може 

да ја врши должноста на резервен воен старешина. 

Член 4 
Произведуваното во почетен чин на офицер и по-

млад офицер во воена состојба може да се врши и ако 
не се исполнети условите пропишани со овој правилник 
и тоа во случај на покажана храброст, способност за 
раководење и командување, постигнати вонредени 
успеси во воденото на воените дејствија и за посебни 
воени заслуги за Армијата, односно одбраната на Репу-
блика Македонија. 

Член 5 
Со актот за прием на служба во постојаниот состав 

на Армијата се врши ^произведување во почетниот чин 
на офицер, односно помлад офицер. 

Со актот за прием на служба во постојаниот состав 
во Армијата за воен старешина на граѓанското лице се 
врши и произведување во почетен чин доколку лицето 
од резервниот состав е со почетен чин во времето на 
приемот, односно најмногу за еден повисок чин. 

Со актот за прием на служба во постојаниот состав 
во Армијата на лице од резервниот состав на Армијата 
се врши и произведување во почетен чин ако лицето 
било војник во резервен состав на Армијата, односно во 
истиот чин кој го имало лицето во времето на приемот 
или најмногу за еден повисок чин. 

Член 6 
Постапка за произведувано на воени старешини во 

почетен чин се поведува по предлог на надлежниот 
воен старешина. 
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Предлог за произведување во чин на активен и 
резервен офицер поднесува претпоставениот старе-
шина на положба командант на дивизија, односно кор-
пус или на нив рамна или повисока положба. 

Предлог за произведуваа во чин на активен и 
резервен помлад офицер поднесува претпоставениот 
старешина на положба командант на полк бригада или 
на нив рамна или повисока положба. 

Предлогот за произведување на воените старе-
шини се доставува до началникот на Генералштабот на 
Армијата во Министерството за одбрана. 

Член 7 
Произведуваното на воените старешини во посто-

јаниот состав на служба во Армијата се врши на свечен 
начин. 

„ III. ПРЕОДНА ОДРЕДБА 

Член 8 
Питомците на воените училишта за активни и ре-

зервни воени старешини на поранешната ЈНА, што го 
завршиле школувањето, а не се произведени во чин и се 
пријавиле во Министерството за одбрана, доколку се 
упатени на дообучување преку курсеви според посебен 
план и програма, ќе се произведат во почетен чин спо-
ред одредбите на овој правилник по завршувањето на 
дообучувањето. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

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

Бр. 13-1571/2 
26 октомври 1992 година 

Скопје 
Министер за одбрана, 

д-р Владо Поповски, с.р. 

1285. 

Врз основа на член 45 г и 45 д од Законот за хартии 
од вредност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/89 и 29/90, 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички, согласно одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на третата седница одржана на 
1.Х.1992 година, Комисијата издава 

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

НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На комерцијална банка А.Д. Скопје И СЕ 
ДАВА ОДОБРЕНИЕ за издавање на долгорочни хар-
тии од вредност - II емисија на акции во вредност од 
2.458.640.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност 
од точка 1 на ова решение е должен по издавањето на 
долгорочни хартии од вредност на Министерството за 
финансии да му ги достави податоците од член 7, став 2 
од Законот за хартии од'вредност. 

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

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

Претседател на Комисијата, 
проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И 
ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
71. У 

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластување на директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 9/92), в. д. директорот на фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА СЕПТЕМВРИ 1992 

ГОДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 
преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за септември 1992 година се усогласуваат зц 
28,00% или вкупно за 890,00% со извршеното усогласу-
вање од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари, 26,55% 
за март, 62,3% за април, 40,78% за мај, 11?57%, за јуни 
и 35,47% за август. 

2. Со процентот определен со ова решение за сеп-
тември 1992 година ќе се усогласат паричниот надоме-
сток за телесно оштетување и надоместокот за помош и 
нега. 

3. Пензиите и другите парични надоместоци за ме-
сец октомври ќе се исплатуваат како аконтации во ви-
сина на достигнатото ниво на пензиите за септември 
1992 година. 

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

Број 02-2243 
20 октомври 1992 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Киро Зрмановски, с.р. 

72. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурувани („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластување на директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Службен весник на Републидо Македони-
ја“ бр. 9/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА СЕП-

ТЕМВРИ 1992 ГОДИНА 
1. Најнискиот износ на старосна пензија за септем-

ври 1992 година се утврдува: 
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 48,200,00 денари, 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 46.300,00 денари, и 
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- за корисници кои пензијата Ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 44.900,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за сеп-
тември 1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 
основа на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
48.200,00 денари. 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 46.300,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 44.900,00 денари. 

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

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување додаток на пензијата 
за септември 1992 година се определува во висина од 
48.200,00 денари. 

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

Број 02-2244 
20 октомври 1992година В.д - Директор, 

Скопје Киро Зрмановски, с.р. 

Врз основа на член 110-а и 151-а од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурувани („Службен 
весник на РМ“ број 18/83,4/87,4/89,19/90,36/91 и 45/92), 
а во врска со Одлуката за овластување на директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидско осигурувани на 
Македонија за донесувана на решенија за услогласу-
вање на пензиите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурувал,е на Македонија, 
донесува 

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

ПЕНЗИИ ЗА СЕПТЕМВРИ 1992 ГОДИНА 
1. Земјоделските минимални, старосни и семејни 

пензии за септември 1992 година се утврдуваат во износ 
од 22.450,00 денари, што претставува 50% од висината 
на пензијата определена за корисниците од III група на 
најнизок износ на пензија. 

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

Број 02-2246 

СОДРЖИНА 
1267. Закон за издавање и пуштање во оптек на ме-

нични бл анкети 1213 
1268. Закон за емисија на административни и судски 

таксени марки . . . - 1214 
1269. Закон за висината на стапката на затезната ка-

мата 1215 
1270. Закон за именување и дополнување на Законот 

за судските такси 1215 
1271. .Завршна сметка за извршување на Републич-

киот буџет за 1991 година 1221 
1272. Одлука за разрешување и именување член на 

Комисијата за претставки и жалби на Претседа-
телот на Република Македонија 1223 

1273. Одлука за потврдување на Статутот на Репу-
бличкиот завод за вработување 1224 

1274. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Централното основно училиште „Ристо Шу-
клев“ с. Негорци - Гевгелија 1224 

1275. Одлука за разрешување и именување претстав-
ници на Републиката во Советот на Ансамблот 
за народни игри и песни „Танец“ - Скопје 1224 

1276. Одлука за именување секретар на Собранието 
на Република Македонија 1224 

1277. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именувана индивидуален работоводен орган на 
Пионерскиот дом „Благој Мучето“-Струмица . 1224 

1278. Решение за определување претставници на Репу-
бликата во РО за згрижување на деца од преду-
чилишна возраст „Распеана младост“ - Скопје . . 1225 

1279. Решение за назначување советник на министе-
рот за правосудство и управа 1 

1280. Решение за назначување советник на министе-
рот за правосудство и управа ш з 

1281. Решение за именување главен републички упра-
вен инспектор на Републичкиот управен инспек-
торат 1225 

1282. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именувана индивидуален работоводен орган на 
Претпријатието за кинематографија „Градски 
кина“ - Скопје 1225 

1283. Решение за разрешување од должноста дирек-
тор на .КП. Агенција за преструктуирање и раз-
вој - Скопје 1225 

1284. Правилник за произведувана на воените старе-
шини 1226 

1285. Решение за давана на одобрение за издавана на 
долгорочни хартии од вредност на Комерцијална 
банка АД-Скопје 1227 

Општи акти на фондовите и заводите 
71. Решение за усогласување на пензиите и парич-

ните надоместоци за септември 1992 година . . . . 1227 
72. Решение за определување на најнискиот износ 

на пензија и на граничниот износ на најниското 
пензиско примање за септември 1992 година. . . . 1227 

73. Решение за усогласување на пензиите на во-
ените осигуреници за септември 1992 година . . . 1228 

74. Решение за определување износот на земјодел-
еците минимални старосни и семејни пензии за 
септември 1992 година 1228 

73. 
Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за 

исплатата на пензиите и другите примања на воените 
осигуреници кои остануваат на територијата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 33/92), в.д. директорот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА СЕПТЕМВРИ 1992 ГО-

ДИНА 
1. Пензиите на воените осигуреници за септември 

1992 година се усогласуваат за 28,00%. 
2. Пензиите за октомври 1992 година ќе се исплату-

ваат како аконтации во висина на достигнатото ниво на 
пензиите за септември 1992 година. 

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

БРОЈ 02-2245 
20 октомври 1992 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Киро Зрмановски, с.р. 
74. 


