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263. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алине-

ја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Ма 
кедонија, претседателот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за градежното земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 10 
мај 1991 година. 

Бр. 08-1921/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО 

HOT ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за градежното земјиште („Службен 

весник на СРМ“ бр. 10/79 и 13/89), членот 1 се ме-
нува и гласи-

„Со овој закон се уредуваат условите и постап-
ката за определување, доделување, користење и пра-
вата врз градежното земјиште. 

Под користење на градежно земјиште, во смисла 
на овој закон, се подразбира уредувањето и упо-
требата на градежното земјиште“. 

Член 2 
Во член 2 став 1 по зборот „изградба“ наместо 

запирката се става точка, а зборовите до крајот 
на реченицата се бришат, с 

Ставот 2 се брише. 

Член 3 
Во членот 3 став 1 зборот „доделувањето“ се 

брише. 
Ставот 2 се брише. 

Член 4 
Членовите 5, 6, 7 и 8 се бришат. 

Член 5 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Земјиштето во градовите и населбите од град-

ски карактер и другите подрачја предвидени за 
станбена и друга комплексна изградба за кои е 
донесен урбанистички план е на Републиката. 

Границите на опфатеното земјиште од став 1 
на овој член со катастарски податоци за парце-
лите ги утврдува собранието на општината“. 

Член 6 
Членовите 10, 11 и 13 се бришат. 

Член 7 
Членот 14 се менува и гласи-
„Републичкиот орган надлежен за имотно-прав-

ните работи може градежното земјиште на Репуб-
ликата да го даде на времено користење. 

Условите и начинот за давање на земјиштето на 
времено користење ги пропишува Владата на Со-
цијалистичка Република Македонија“, 
f 

Член 8 
Во членот 15 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за имотно-правните ра-
боти“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот 
орган на управата надлежен за имотно-правните 
работи“. 

Во став 2 зборовите „општината а општината“ 
се заменуваат со зборовите- „Републиката која“. 

Ставовите 3 и 4 се бришат. 

Член 9 
Во членот 17 став 1 зборовите: „на која според 

законот може да има право на сопственост“ се бри-
шат. 

Ставот 2 се брише 
Член 10 

Во членот 18 ставовите 2 и 3 зборот „општи-
ната“ се заменува со зборот „Републиката“. 

Член 11 
Во членот 19 став 3 се брише 

Член 12 
Во членот 21 став з и во членот 22 зборовите: 

„општинскиот орган на управата надлежен за имот-
но-правни работи“ се заменуваат со зборовите: „ре-
публичкиот орган на управата надлежен за имотно-
правните работи“. 

Член 13 
Во членот 23 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за имотно-правните ра-
боти“ се заменуваат со зборовите: ,.републичкиот 
орган на управата надлежен за имотно-правните 
работи“. 

Во ставот 2 зборовите: „и општината“ се заме-
нуваат со зборовите „Републиката“. 

Член 14 
Во членот 26 став 1 зборот „паричен“ се брише. 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 15 
„Одделот IV Самоуправни интересни заедници“, 

се заменува со нов „Оддел IV Организирање на уре-
дувањето и употребата на градежното земјиште“. 

Член 16 
Членот 27 се менува и гласи.-
„Општината го определува начинот на органи-

зирањето и вршењето на работите на уредување и 
употребата на градежното земјиште (јавно претпри-
јатие или орган)". 

Член 17 
Членовите 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 се 

бришат. 
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Член 18 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Градежното земјиште со кое управува Репуб-

ликата го доделува на користење на физички и праве-
ни лица заради изградба на објекти. 

Доделувањето на градежното земјиште го врши 
со решение Министерството за финансии по прет-
ходно писмено мислење на Министерството за урба-
низам, градежништво, сообраќај и екологија 

Против решението од став 2 на овој член, може 
да се изјави жалба до Владата на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Член 19 
Членот 37 се менува и гласи. 
„Градежното земјиште се доделува со непосред-

на спогодба, со јавно наддавање и со конкурс 
Кога градежното земјиште се доделува со непо-

средна спогодба се плаќа надоместок Висината на 
надоместокот претставува вредноста на вложувањата 
извршени за уредување на градежното земјиште (ви-
стински трошоци) Надоместокот се утврдува со Про-
грама за уредување на градежното земјиште (во на-
тамошниот текст.- Програма). 

Кога градежното земјиште се доделува со јавно 
наддавање почетна цена претставува надоместокот 
во висина на вистинските трошоци 

Кога градежното земјиште се доделува на кон-
курс се плаќа надоместок во висина на вистинските 
трошоци 

Ако на конкурсот се јават повеќе лица кои ис-
полнуваат исти услови од конкурсот, градежното 
земјиште ќе се додели со јавно наддавање меѓу ис-
тите 

Средствата што се остваруваат од доделеното 
градежно земјиште се приход на Републиката, а се 
користат за надоместување на трошоците за уреду-
вање на градежното земјиште во општината каде 
што се остваруваат“ 

Член 20 
По членот 37 се додава нов член 37-а кој 

гласи: 
„Член 37-а 

Поблиските услови, начинот и постапката за до-
делување на градежното земјиште ги пропишува Вла-
дата на Социјалистичка Република Македонија. 

Правата и обврските меѓу Републиката и корис-
никот на градежното земјиште се уредуваат со до-
говор“ 

Член 21 
Членот 39 се менува и гласи.-
„Уредувањето на градежното земјиште се врши 

врз основа на Програма. 
Програмата од став 1 на овој член ја донесува 

собранието на општината врз основа на урбанис-
тичкиот план, а по претходна согласност на репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на' урбанизмот во делот на неговата надлежност“. 

Член 22 
Членот 41 се менува и гласи: , 
„Уредувањето на градежното з.емјиште се фи-

нансира од средствата остварени -од неговото доде-
лување, од надоместоците за уредувањето односно за 
употребата на градежното земјиште, од средствата 
на комуналните организации, средствата од самопри-
донес и од други средства. 

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат 
со Програмата“. 

Член 23 
, Членот 42 ставовите 1 и 2 се заменуваат со нови 

ставови кои гласат: 
„За доградба и надградба на постојните објекти 

се плаќа надоместок за уредување на градежното 
земјиште. 

Износот на надоместокот се утврдува со Програ-
мата и не може да биде поголем од 50% од вис-
тинските трошоци за уредување на земјиштето по-
требни за изградба на нови објекти на соодветната 
локација. 

За надоместокот од став 1 на овој член се склу-
чува договор“. 

Член 24 
Членот 43 се менува и гласи,-
„Средствата остварени од надоместокот за уре-

дување на градежното земјиште се користат за на-
мените утврдени со Програмата“ 

Член 25 
Во членот 44 став 1 и членот 47 став 2 зборо-

вите: „односно самоуправната интересна заедница 
во согласност со собранието на општината“ се бри-
шат. 

Член 26 
Во членот 46 став 1 точката се брише, а се до-

даваат зборовите „и во согласност со Програмата“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, дел од средствата од надоместо-

кот за употреба на градежното земјиште во висина 
од 30% може да се употреби како учество во тро-
шоците за одржување на комуналните објекти и на 
инсталациите што се утврдува со Програмата“ 

Член 27 
Во член 47 став 2 зборовите „на здружениот 

труд“ се бришат 

Член 28 
Отпочнатите постапки за доделување на градеж-

но неизградено земјиште до денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се довршат според одред-
бите на овој закон, а според условите определени 
со прописите на општините. 

Член 29 
Границите на градежното земјиште собранието 

на општината ќе ги усогласи во смисла на член 5 
став 2 на овој закон во рок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон 

Член 30 
Поблиските прописи од член 7 став 2 и членов 

21 став 1 на овој закон ќе се донесат во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон 

Член 31 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

264. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алине-

ја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување-на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 9 А 
10 мај 1991 година. 

Број 08-1922/1 
9 и 10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 
Стојан Андов, с. р. 
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3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките д,аноци на граѓани re 

(„Службен весник на СРМ“ 6poj 50/82, 3.8/83, 3'85, 
16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88, 28/88, 42 '88, 51/88, 
46/89, 4/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 47/90), во н,асловот на 
законот зборот „републичките“ се заменува со збо-
ровите „стапките на“ 

Член 2 
Во членовите 1 и 2, ставовите 1 и 2 зборот „ре-

публ,ички“ се брише 
Во член 1 по точката 4 се додаваат 5 нови точ-

ки кои гласат 
„5 Данок од надоместок од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања, 
6 Данок на приходи од имот и имотни права, 
7 Данок на добивка од игри на среќа,-
8 Данок на имот, и 
9 Данок на наследство и подарок“ 

Член 3 
Во членот 3 во ставот 1, во уводната реченица 

зборот „(републичкиот“ се брише, а во точката 1 
стапката „1,5%“ се заменува со стапката „2,5%". 

Во точката 2 стапката .,30%" се заменува со 
стапката „50'%" 

Ставот 2 се брише 

Член 4 
Членот 4 се менува и гласи 
„Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност на основиците 
во висината на просечниот годишен личен доход во 
стопанството се плаќа по стапка од 200/о, а на осно-
виците поголеми од просечниот годишен личен до-
ход по стапка од 30%. 

Данокот од личен доход од стопанска и профе-
сионална дејност по одбивање (во процент од секој 
поединечно остварен бруто-приход се плаќа по стап-
ка од 25%, а на приходите кои произлегуваат од 
граѓанско-правен однос и договор на дело, се плаќа 
по стапка од 50'%, освен за вршење на статистич-
ките истражувања за кои се плаќа ( п о стапка од 
15% 

Данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и професионална дејност во годишен 
паушален износ се плаќа и тоа за : 

1) даночните обврзници што се занимаваат со 
земјоделска дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредна дејност од 5.000 до 25 000 динари; 

2) даночните обврзници што стопанската дејност 
за вршат без деловна просторија, освен превозници-
те со товарни патнички моторни возила и обврзни-
ците што вршат градежни услуги од 10 000 до 30.000 
динари, 

3) даночните обврзници што вршат услуги по-
времено и без постојано место на работа од 10 ООО 
до 35 000 динари; 

4) даночните обврзници што вршат услуги пре 
телено со употреба на сопствена работна сила (чис-
тачи на чевли, носачи, сечачи на дрва и др.) од 
5 ООО до 20.000 динари; 

5) даночните обврзници — инвалиди, со инвалид-
ност од најмалку 50%, под услов да не користат до-
полнителен т,руд повеќе од еден работник од 5.000 
до 20.000 динари; 

6) даночните обврзници постари од 60 години — 
мажи и 55 години жени, што вршат занаетчиски и 
други услуги, а дејноста ја вршат сами од 5.000 до 
20 000 динари; и 

7) даночните обврзници од нестопанска дејност 
кои вршат верска служба, музичари, подучувачи на 
ученици и студенти и водење на работни книги на 
даночни обврзници од 5.000 до 25.000 динари. 

Органот за приходи данокот од став 3 на овој 
член одделно за обврзниците го утв,рдува во рамки 
те на пропишаните износи, зависно од обемот на ра-
ботата, условите под кои се работа, возраста на об-
врзникот, местото во коешто се врши дејноста и 
друго“ 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи-
„Данок на надоместок од авторскл права, патен-

ти и технички унапредувања се плаќа и тоа 

— 10% на патенти, пронајдоци, технички унапре-
дувања, мостри, модели, знаци за разликување, пи-
шани дела (книги, брошури, статии),, научни, струч-
ни истражувачки пишани дела и студии, драмски и 
драмско-музички дела, кореографски и лантомимски 
дела, дела што потекнуваат од фолклорот, кинема-
тографски дела, музички дела, дела од областа на 
сликарството, вајарството, архитектурата и картограф-
ски дела, 

— 15% на изведување на уметнички дела (глу-
рецитир,ање, читање, пеење, свирење, играње, ди-

ригирана, режија), дела од сите гранки па приме-
нетата уметност и индустриските обликувања во ори-
гинал, фотографски дела, дела од областа на пуб-
л|ицистиката и новинарските написи, планови, скици, 
идејни решенија и идејни проекти и ловорни дела, 
текстови и композиции за забавна музика и музика 
компонирана во духот на народното творештво, и 

— 25% на пишани дела кои се користат во рек-
ламни цели, од изведување на уметнички' дела од 
естрадни претстави“ 

Член 6 
По членот б се додаваат 5 нови членови б-а,-

б-б, 6-в, 6-г и б-д кои гласат 

„Член б-а 
Данок на приходи од имот и имотни права на 

годишна основица се плаќа и тоа-

Основица Стапка 
ДО 10 000 30% 

од 10.000 ДО 20.000 35% 
ОД 20 ООО ДО 30.000 40% 

н а д з о о о о 500/о 

Данок на приходи од имот во процент од секој 
одделно остварен бруто-приход се плаќа по стапка 
од 40%. 

Данок на приход од имот од издавање на на-
местени ооби на ученици и студенти се плаќа во 
годишен пауш,ален износ, доколку вкупниот месечен 
приход не преминува 1.800 дин,ари и тоа: 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за четири легла 

1 000 динари 
1.500 дин-ари 
2.000 динари 
3.000 динари 

Член 6-б 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа по 

стапка од 15%. 

Член 6-в 
Данок на имот се плаќа во годишен паушалсн 

износ по м2, во следните износи и тоа за-. 
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Станбени згради и 
станови изградени од 
цврст мешовит 

материјал 

Згради и ста,нови 
за одмо-р и закреп-
нување изградени од 
цврст мешовит 

материј,ал 

Деловни згради 
и простории 
изградени од 

цврст мешовит 
материјал 

ДО 60м2 20 динари 18 динари 24 ДИН. 22 дин. 25 дин. - 23 дин. 
од 60 ДО 80м2 24 динари 21 динари 28 Дин 25 дин. 30 дин. 28 дин. 
од 80 ДО 100М2 28 динари 24 динари 32 дин 28 дин. 35 дин. 33 дин. 
од 100 ДО 150м2 32 денари 27 динари 36 дин 31 дин 40 дин. 38 дин 
од 150 ДО 200М2 45 динари 40 динари 50 дин 45 дин. 55 дин. 50 дин. 
од 200 ДО 250М2 55 динари 50 динари 60 ДИН 55 дин. 65 дин. 60 дин 
ОД 250 ДО 300М2 65 динари 60 динар'4 70 дин 65 дин 75 дин 70 дин. 

над 300М2 75 динари 70 динари 80 дин 75 дин 85 дин. 80 дин. 

За индивидуалните станбени згради во селските 
населби и деловни згради и про-стории данокот на 
имот не се плаќа. 

Данок на имот за патнички м,оторни возила, то-
варни моторни и приклучни возила и пловни објек-
ти се плаќа и тоа 

— за патнички моторни возила над 1 600 до 2 000 
кубици во (износ од 1.200 динари, а над 2.000 кубици 
во износ од 12 000 динари; 

— за товарни моторни и приклучни возила во 
износ од 2 000 динари од тон носивост, 

— за трактори во износ од 1.000 динари, 
— за тракторски приколки 500 динари по тон 

НОСИВОСТ; 

— за комбајни во износ од 2.500 динари; и 
— за пловни објекти над 8 м должина во износ 

од 2 ООО динари. 

Член 6-г 
Данок н,а наследство и подарок за втор наследен 

ред се плаќа по стапка од 20%, а за трет и ната-
мошни наследни редови по стапка од 25'% 

Член 6-д 
Стапката на данокот на непријавен личен доход, 

односно приход изнесува 100% од основицата за 
оданочување“. 

Член 7 
Одредбите од членовите 3, 4 становите 1 и 3, 

6-а и 6-в на овој закон ќе се применуваат од 1 ја-
нуари 1991 година. 

Член 8 
Со донесувањето на овој закон престануваат да 

важат одредбите на законите за самоуправните ин-
тересни заедници со кои се воведени и се плаќаат 
придонесите, како и одлуките за стапките на придо-
несите што се однесуваат на обврзниците од земјо-
делска, стопанска и професионална дејност со исклу-
чок на Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување и Законот за здравствено осигурување 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весн,ик на Соција-
листичка Република Македонија“. 

265. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-

ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 9 и 
10 мај 1991 година 

Бр. 08-1971 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с р 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р 

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

НОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Службен 

весник на СРМ“ број 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 
18/89, 46/89, -4/90 и 47/90), членовите 3 и 4 се бришат 

Член 2 
Во членот 10 став 1 зборовите: „односно одлука 

на собранието на општината“ се бришат. 

Член 3 
Во членот И став 1 се брише. 

Член 4 
Во членот ?.З по зборот „прописите“ се додаваат 

зборовите: „што важат за подрачјето“, а зборот 
„кои“ се заменува со зборот „која“. 

Член 5 
Во членот 31 став 3 и во натамошните одредби 

на овој закон зборовите- „републичкиот секретар за 
финансии“ се заменуваат со зборовите: „министерот 
за финансии“. 

Член 6 
Во членот 34 став 3 зборовите: „општинскиов 

орган на управата надлежен за работите на катаста-
рот на општината“ се заменуваат со зборовите-, „над-
лежниот орган на катастарот“. 

Член 7 
Во членот 35 став 2 зборовите: „на општината“ 

се бришат. 
Член 8 

Членот 37 се менува и гласи: 
„На даночниот обврзник на данокот од земјо-

делство, кој земјиштето или дел од земјиштето и 
сточниот фонд го здружува со земјоделска задруга, 
претпријатие или друга форма на здружување, сог-
ласно со постојните законски прописи, данокот му 'се 
намалува за секоја година додека траат со договор 
воспоставените односи, во зависност од степенот vt 
времето на здружувањето и тоа: 1 

а; на даночните обврзници што целосно го здру-
жиле земјиштето за пове/ќе од десет години, данокот 
им се намалува 100%) и 
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б) на даночните обврзници кои 50% земјиштето, 
го здружиле за повеќе од пет години, данокот им се 
намалува за 50%. 

Даночниот обврзник, земјоделската задруга, прет^ 
пријатие или друга форма на здружување, согласно 
со постојните законски прописи, во случај на раски-
нување на договорот за здружување должни се да 
го известат органот за приходи во рок од 15 дена^ 
од денот на раскинувањето на договорот“. 

Член 9 
Во членот 39 по ставот 1 се додаваат три нови 

става кои гласат 
„Како ридско-планински подрачја се сметаат ка-

тастарските општини кои во структурата на површи-
ните земјоделското земјиште од VI до VIII класа е 
застапено преку 50% 

Како погранични подрачја се сметаат катастар-
ските општини што се наоѓаат до 10 километри од 
државната граница, а што се наоѓаат во СР Македо-
нија, освен населени места кои по своите демограф-
ски и стопански карактеристики имаат тенденции на 
пораст на сто-панска активност 

Катастарските општини од ставовите 1 и 2 на 
овој член ги определува Владата на СР Македонија“ 

Член 10 
Членот 42 се менува и гласи-
„на даночните обврзници на данокот од земјо-

делство кои ќе вложат средства во економски згра-
ди и земјоделска опрема, освен комбајни, им се 
врши намалување на обложениот данок, во зависност 
од висината на вложувањето и тоа 

— за вложени средства над 100 000,00 дин за 20%, 
— за вложени средства над 200.000,00 дин. за 30'%, 
— за вложени средства над 300 000,00 дин. за 50%, 
— за вложени средства над 400.000,00 дин. за 60%, 
— за вложени средства над 500 000,00 дин за 80% и 
— за вложени средства над 1.000 000,00 дин. за 100%". 

Член 11 
Во членот 47 и во натамошните одредби на овој 

закон зборовите: „органот за општествени приходи“ 
се заменуваат со зборовите „органот за приходи“. 

Член 12 
Во членот 52 став 2 зборовите- „или за одделни 

катастарски општини“ се бришат 
Член 13 

Во членот 60 по ставот 1 се додаваат три нови 
става кои гласат: 

„Даночните обврзници од член 59 на овој закон 
се должни да отворат жиро-сметка на која го упла-
туваат остварениот промет и вршат исплата на рас-
ходите од вршењето на дејноста. За бројот на жиро-
сметката даночниот обврзник го известува органот за 
приходи најдоцна 15 дена од денот на отварањето. 

Даночниот обврзник може да има само една жи-
ро-сметка, во местото каде што му е деловната прос-
торија, односно седиштето на регистрацијата. 

Уплатата на приходите од дневниот промет на 
жиро-сметката даночниот обврзник е должен да ја. 
изврши најдоцна во рок од пет дена од остварува-
њето“. 

Член 14 
Во членот 64 став 1 зборовите: „Собранието на 

општината може да определи одделни даночни об-
врзници да го платат данокот од стопанска дејност 
во годишен паушален износ и тоа“ се заменуваат со 
зборовите: „Данок во годишен паушален износ пла-
ќаат“. 

Член 15 
Во членот бб став 2 зборовите- „и во корист“ се 

заменуваат со зборовите- „што важат за подрачјето“, 
а зборовите: „на чие подрачје“ се заменуваат со збо-
ровите: „во која“. 

Член 16 
Во членот 67 став 1 зборовите: „и од местото 

во коешто се врши дејноста“ се бришат. 
Во став 3 зборот „трикратен“ и зборовите: „во 

општината“ се бришат. 

Член 17 
Во членот 71 зборовите: „а во согласност со 

општествениот план за развој на општината“ се 
бришат 

Член 18 
Во членот 72 став 2 зборовите- „утврдени со оп-

штествениот план на општината и градот Скопје“ се 
бришат. 

По ставот 2 се додава нов став з кој гласи-
,,Дефицитарните производи, односно дефицитар-

ните услуги во малото стопанство во смисла на став 
2 од овој член ги определува Владата на СР Маке-
донија“. 

Член 19 
Во членот 89 по зборот „прописите“ се додаваат 

зборовите: „што важат за подрачјето“, а зборовите: 
„на чие подрачје“ се заменуваат со зборовите- „во 
која“. 

Член 20 
Во членот 99 став з зборовите,- „може да“ се бри-

шат, а зборовите- „општествени правни лица“ се за-
менуваат со зборовите „претпријатија и други прав-
ни лица“. 

Член 21 
Во членот 100 став 1 по зборот „прогресивни“ 

запирката се заменува со точка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат 

Во ставот 2 по зборот „пропорционални“ зборо-
вите до крајот на реченицата се бришат 

Член 22 
Во членот 105 став з зборовите: „според пропи-

сите и во корист на општината на чие подрачје“ се 
заменуваат со зборовите- ,на соодветната сметка на 
подрачјето на кое“. 

Член 23 
Во членот 116 став 2 зборот „општината“ се за-

менува со зборовите- „надлежниот орган за урбани-
зам и градежништво“. 

Член 24 
Во членот 117 став 1 по зборот „прогресивни“ се 

додаваат зборовите: „и различни“. 
Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 25 
Во членот 119 став 1 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Станбените згради во селските населби во 

ридско-планинските и пограничните подрачја во кои 
живеат сопствениците“. 

По став з се додава нов став 4 кој гласи: 
„Во смисла на став 1, точка 2) на овој член како 

населени места во ридско-планински и погранични 
подрачја се сметаат катастарските општини што ги 
определува Владата согласно со член 39 став 3 на 
овој закон“. 

Член 26 
Во членот 123 зборот „општински“ се брише. 

Член 27 
Во' членовите 124 став 2 и 141 став 1 зборовите? 

„на општината“ се бришат. 
Член 28 

Во членот 130 став 1 се менува и гласи: 
„Стапките на данокот на наследство и подарок 

се пропорционални и различни во зависност од нас-
ледниот ред“. 

Член 29 
Во членот 134 став 1 зборовите- „кои им припа-

ѓаат на Републиката и на општината“ се бришат. 

Член 30 
Во членовите 151, 152 и 154 зборовите: „општин-

скиот орган“ се заменуваат со зборот „органот“. 

Член 31 
Во членот 164 зборовите: „републичкиот орган ^ 

на управата надлежен за општествени приходи (во 
натамошниот текст: Републичката управа за прихо-
ди)" се заменуваат со зборовите.- „Министерство за 
финансии“. 
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Во ставот 2 зборовите, „на општин,ата“ се бри-
шат, а зборовите. „Републичка управа за приходи“ 
се заменуваат со зборовите: „Министерство за фи-
нансии“ 

Член 32 
Во членот 165 став 2, зборовите-, „за што е дол-

жен да ја извести Републичката управа за приходи“ 
се бришат 

Член 33 
Во членот 167-д став 2 се брише. 

Член 34 
Во членот 174 став 2 се менува н гласи 
,,По исклучок од став 1 на овој член, обврзници-

те на данокот од земјоделство, данокот го плаќаат 
тримесечно, а за 1991 година данокот го плаќаат во 
две шестмесечни рати“. 

Член 35 
Во членот 181 став 1 зборовите: „извршниот со-

вет на собранието на општината“ се заменуваат со 
зборовите: „Владата на СР Македонија“ 

Член 36 
Во членот 216 став 2 алинеја 1 процентот „з0/о" 

се заменува со процентот „4%“, а во алинеја 2 про-
центот „4%" се заменува со процентот „5'0/о". 

Во ставот 4 зборовите- „собранието на општина-
та“ се заменуваат со зборовите- „органот за при-
ходи“. 

Член 37 
Во членот 246 зборовите „извршниот совет на 

Собранието на општината“, се заменуваат со зборо-
вите „Владата на СР Македонија“ 

Член 38 
Во членот 248 став 1 по точката 3 се додаваат 

две нови точки З-а и 3-б кои гласат: 
„З-а) не отвори, не ги уплатува остварените при-

ходи или не ги исплатува расходите преку жиро-
сметката (член, 60 ставови 2 и 4), 

3-б) не го извести органот на приходи за бројот 
на жиро-сметката или отвори повеќе од една жиро-
сметка (член 60 ставови 2 и 3)". 

Ставот 2 се брише. 

Член 39 
Во членот 257 став 2 зборовите „Републичката 

управа за приходи“ се заменуваат со зборовите 
„Министерството за финансии“. 

Ставот 3 се брише. 

Член 40 
Во членот 258 став 3 зборовите. „Извршниот cq-

вет на Собранието на СР Македонија, а по прет-
ходно мислење на извршните совети на собранијата 
на општините“, се заменуваат со зборовите. Влада-
та на СР Македонија“. 

Во ставот 4 зборовите „Републичкиот секретари-
јат“ се заменуваат со зборот „Министерството“. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

266. 
Врз основа на Амандман L.XXV точка 3 али-

неја 3 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, претседателот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за општонародна одбрана, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 9 и 
10 мај 1991 година. 

Бр. 08-1891/1 
9 и 10 мај 1991 година -

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, С Р 

Претседател 
на Собран,ието на Социјалистичка 

Република Македонија 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Законот за општонародна одбрана („Службен 

весник на СРМ“ бр 26/84, 12/85, 50/87, 7/88, 7/89, 
46/89 и 20/90), во член 1 ставовите 1 и 2 зборовите-, 
„општествено-политичките и други“ се бришат, по 
зборовите: „здруженијата на граѓаните и“ се дода-
ваат зборовите- ,„општината и Републиката“, и збо-
ровите . „општествено политичките заедници“ се бри-
шат 

Член 2 
Во ставот 1 на член з, ставот 2 на член 4, 

ставовите 1 и 1 на член 11, членот 14, ставовите 1 
и 2 на член 64, членот 168, ставот 1 на член 253, 
членот 256, ставот 1 на член 285, ставот 1 на член 
286, ставот 1 на член 296, ставот 1 на член 303, 
ставовите 1 и 2 на член 309, став 1 на член 312 
и членовите 328 и 371 зборовите-, „општествено-поли-
тичките и други“ во различен член и број, се бри-
шат. 

Член 3 
Во член 6 по зборовите „организации и заед-

ници“ се додаваат зборовите ,.и општината“, а по 
зборовите „одлуките на“ зборовите- „општините и“ 
се бришат 

Член 4 
Членовите 7, 16, 52, 55 до 60, ставот 2 на член 

61, членовите 66, 69 до 72, ставовите 2 и 3 на член 
75, членовите 77 до 80, ставот 1 на член 86, ставот 
1 точките 3 и 12 на член 88, Глава VII, членовите 
97 до 108, ставот 2 на член 116, ставот 2 на член 
119. членовите 120 и 121, алинеите 2 и 3 на став 
1 од член 125, ставовите 1 и 2 на член 131, ставот 
2 на член 137, ставот 1 на член 138, членот 141, 
алинеите 1 и 2 на став 2 од член 162, алинеите 1 
до 3 на став 1 од член 167, ставот 3 на член 168, 
ставот 2 на член 173, ставот 2 на член "174, ставот 
2 на член 180, членот 201, ставот 2 на член ?04-а, 
членовите 237, 238, 259, 266, ставовите 2 и 3 на 
член 267, ставот 1 на член 287, членот 289, ставот 
1 на член 303, ставот 2 на член 307, членот 347, и 
точката 6 на ставот 1 на член 366 се бришат 

Член 5 
Во член 9 зборовите: „со статутот на општината“, 

„ја уредува и“ и „територијалната одбрана“ се бри-
шат. 

Член 6 
Во член 11 став 1 по зборот: „граѓаните“ запир-

ката и зборот „општините“ се бришат 
Во став 2 зборовите- „плановите за одбрана и 

плановите за други вонредни околности на општина-
та, односно на Републиката“ се заменуваат со зборо-
вите: „планот за одбрана и планот за вонредни окол-
ности на Републиката“ 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Планот за одбрана на Републиката се усогла-

сува со планот за одбрана на СФРЈ“. 
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Член 7 
Во член 12 став 1 зборовите- „органите на оп-

штествено-политичките и другите“ се бришат, а по-
сле зборовите: „органите на општините и“ се дода-
ваат зборовите- „органите на“ 

Член 8 
Во член 13 зборовите- „самоуправните организа-

ции и заедници, општините и“ се бришат 

Член 9 
Во член 15 зборовите „Самоуправните органи-

зации и заедници во рамките на плановите за рабо-
та и развој, општините“ се заменуваат со зборовите-
,,Самоуправните организации и заедници и општини-
те во рамките на плановите за работа и развој“. 

Член 10 
Во ставот 2 на член 20, членот 39, ставот 2 на 

член 40, ставот 4 на член 43, членот 82, ставот 1 на 
член 87, членот 127, ставот 2 на член 153, ставот 
2 на член 156, ставот ?. на член 157, ставот 2 на 
член 177, ставот 2 на член 243, ставот 2 на член 
248, ставот 3 на член 281, ставот 2 на член 282, 
ставот 2 на член 290, ставот 1 на член 291, членов 
301, ставот 3 на член 307, ставот 4 на член 334 и 
ставот 1 на член 336 зборовите- „Извршниот совет 
на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“ 

Член 11 
Во член 27 зборовите- „на општините и“ се 

бришат. 
Член 12 

Во член 31 став 2 зборовите „извршниот совет 
на собранието на општината, односно на Републи-
ката и со планот за одбрана на општината, односно 
на Републиката“ се заменуваат со зборовите: ,„Вла-
дата на СР Македонија и со планот за одбрана на 
Републиката“ 

Член 13 
Во членот 32, ставот 1 на член 38, ставот 1 на 

член 40, ставот 1 на член 43, ставот 1 на член 300, 
членот 310 и ставовите 1 и 2 на член 322, зборо-
вите: „општината, односно на“ во различен член и 
број се бришат. 

Член 14 
Во ставовите 1 и 2 на член 33, ставот 3 на, 

член 152, членовите 221 до 224, ставот 7 на член' 
225, ставот 1 на член 227, ставот 1 на член 228, 
ставот 2 на член 304 и точката 2 на став 1 на член: 
365, зборот „Општината“ во различен член и број 
се заменува со зборот Републиката“, 

Член 15 
Во член 38 ставот 3 зборовите: „извршниот со-

вет на собранието на ,општината, односно Републи-
ката“ се заменуваат со зборовите: ,„Владата на СР 
Македонија“. 

Во став 4 зборовите: „Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија може да определи“ се 
заменуваат со зборовите- „Владата на СР Македо-
нија ги определува“. 

Во став 5 зборовите- .,Општинските, односно ре-
публичките“ се заменуваат со зборот „Републички-
те“, а зборовите: „извршниот совет на Собранието 
на општината, односно на Републиката“ се замену-
ваат со зборовите- „Владата на СР Македонија“ 

Член 16 
Во ставовите 2, 3 и 4 на член 41, членот 82, 

ставот 2 на член 90, во Глава VI точка 6 во подна-
словот, ставот 1 на член 91, членот 181, ставот 3 на 
член i243, ставот 3 на член 256-6, членовите 256-г и 
257-д, ставот 3 на член 291. ставот 3 на член 292, 
ставовите 1 и 2 на член 293, ставот 2 на член 294, 
членот 311, ставот 3 на член 334, ставот 4 на член 
343 и ставот 1 точка 4 на член 365 зборовите: „Ре-
публичкиот секретаријат“ во различен член и број, 
се заменуваат со зборот „Министерството“ 

Член 17 
Во член 42 зборовите - „општината и“ се бри-

шат, а зборовите- „општинскиот орган на управата 

за народна одбрана, односно од Републичкиот се-
кретаријат“ се заменуваат со зборот „Министер-
ството“. 

Член 18 
Во член 43 став 1 зборовите- „од значење, од-

носно“ се бришат, а зборот „службите“ се замену-
ва со зборот „службата“. 

Во став з зборовите „од значење, односно“ се 
бришат, а зборовите: „извршниот совет на собра-
нието на општината, односно Републиката“ се заме-
нуваат со зборовите- „Владата на СР Македонија“. 

Член 19 
Во член 45 зборовите - „плановите на општи-

ната, односно“ се заменуваат со зборовите ,„план 
за одбрана“. 

Член 20 
Во член 48 зборовите, ,„планови за одбрана и 

планови за други вонредни околности на општи-
ната“ се заменуваат со зборовите- „планот за од-
брана и планот за вонредни околности на Репуб-
ликата“. 

Член 21 
Во член 49 став 1 зборовите, „донесуваат.- план 

за одбрана и план за други вонредни околности, 
го планираат развојот на општонародната одбрана 
во рамките на плановите за развој на месната за-
едница," „образуваат штабови и единици за тери-
торијална одбрана“ и , или други надлежни органи 
на општината“ се бришат. 

Во став 2 зборовите- „планот за одбрана и мер-
ките на општината и својот план за одбрана“ се 
заменуваат со зборовите: „својот план за одбрана“. 

Член 22 
Во член 54 зборовите.- „одлуки на општината и 

други прописи на општествено-политичките заедни-
ци“ се заменуваат со зборовите: „други прописи на 
Републиката“. 

Член 23 
Насловот во Главата V се менува и гласи: 
„Права и должности на општествените органи-

зации и здруженијата на граѓаните“ 
Во истата глава поднасловите: „1. Општествено-

политички организации“ и „2. Општествени органи-
зации и здруженија на граѓани“ се бришат. 

Член 24 
Во член 62 став 2 зборовите- ^општината и Ре-

публиката ја помагаат“ се заменуваат со зборовите: 
„Републиката ја помага“ 

Член 25 
Во член 63 зборовите- „и идејно-политичко ос-

пособз^вање" се бришат а на крајот на реченицата 
се брише точката и се додаваат зборовите: „и за 
заштита и спасување на луѓето и материјалните и 
други добра“ 

Член 26 
Насловот во Главата VI се менува и гласи: 

„Права и должности на општината и Републиката“. 

Член 27 
Членот 65 се менува и ,гласи: 
„Општината, во согласност со Уставот, законот 

и планот за одбрана на Републиката, во рамките 
на своите права и должности обезбедува развој на 
комуналните дејности и поблиску ги уредува усло-
вите за нивното вршење во војна, се грижи за одр-
жување и користење на локалните патишта, улици-
те и други јавни објекти од општинско значење во 
војна, се грижи за задоволување на потребите на 
граѓаните во областа на образованието, културата, 
физичката култура, техничката култура, здравство-
то, социјалната и детската заштита во војна,- спрове-
дува мерки на готовност, донесува документи за 
функционирање во војна, во согласност со планот за 
заштита од елементарни непогоди на Републиката, 
организира и спроведува заштита и спасување на 
луѓето и материјалните и други добра на своето по-
драчје од воени разурнувања, елементарни и други 
несреќи и други опасности во мир и во војна, орга-
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низира лична и заемна заштита во сите средини 
каде граѓаните работат и живеат, формира единици 
на цивилна заштита за општа намена, штабови и 
други органи на цивилна заштита и раководи со 
истите и спроведува мерки за заштита и спасување; 
ги насочува месните заедници во подготвувањето 
за задоволување на комуналните, културните, соци-
јалните и други потреби на населението во непо-
средна воена опасност и во војна; ги насочува орга-
низациите од комуналните дејности во извршувањето 
на задачите во врска со изградбата, одржувањето и 
користењето на локалните патишта, улиците и дру-
гите Јавни објекти од општинско значење и орга-
низира општонароден отпор на своето подрачје и 
раководи со него“. 

Член 28 
Членот 67 се менува и гласи-
„Правата и должностите во областа на општо-

народната одбрана, општината ги остварува преку 
собранието на општината, извршниот орган на оп-
штината, советот на собранието на општината за 
работа во војна или во непосредна воена опасност 
и општинскиот штаб за цивилна заштита“ 

Член 29 
Во член 68 точките 1) до 11) ,се заменуваат со 8 

нови точки кои гласат-
„1) ја организира општонародната одбрана во 

согласност со системот на општонародната одбрана,-
2) поблиску ги уредува условите за вршење на 

комуналните дејности во војна, 
3) се грижи за одржување и користење на ло-

калните патишта, улиците и другите јавни објекти 
од општинско значење во војна, 

4) се грижи за задоволување на потребите на 
граѓаните во областа на образованието, културата, 
физичката култура, техничката култура, здравството, 
социјалната и детската заштита во војна,-

5) обезбедува податоци за потребите на Служ-
бата за набљудување и известување на Републиката,-

6) донесува документи за функционирање на оп-
штината во војна,-

7) формира штаб, -единици за општа намена и 
други органи на цивилна заштита,-

8) врши и други работи од областа на општона-
родната одбрана утврдени со Устав, закон и статутот 
на општината“. 

Член 30 
Во Глава VI поднасловите „2. Совет за народна, 

одбрана на Собранието на општината“, „4 Извршен 
совет на Собранието на општината“, „5. Општински 
органи на управата и општински организации“, „6 
Општински органи на управата за народна одбрана“ 
и „7. Правосудни и други органи“ се бришат, а под-
насловот .,3 Претседателство на собранието на оп-
штината“ се заменува со поднасловот „3 Совет на 
собранието на општината“ 

Член 31 
Во член 73 став 1 зборовите „состанат надлеж-

ните собори на“ се заменува со зборот „состане“, 
а зборот „Претседателството“ во овој став, во ставот 
2 на овој член, во ставовите 1 и 2 на член 74 и 
во ставот 1 на член 75 се заменува со зборот „Со-
ветот“ 

Член 32 
Во член 74 ставот 3 се менува и гласи.-
„Членови на советот на собранието на општи-

ната се претседателот на собранието, претседателот 
на извршниот орган на собранието /на општината, 
командантот на општинскиот штаб на цивилната за-
штита, по еден претставник од Министерството за 
народна одбрана и Министерството за внатрешни 
работи од подрачјето на општината и одреден број 
на одборници на собранието на општината“. 

Член 33 
Во член 75 став 1 точките 2) до 5) се менуваат 

и гласат: 
„2) го координира, усогласува и насочува извр-

шувањето на задачите од документите за функцио-
нирањето на општината во војна,-

3) организира и раководи со спроведувањето на 
мерките и задачите во заштитата и спасувањето 
на луѓето и материјалните и други добра,-

4) ги насочува месните заедници во пружањето 
на поддршката на вооружените сили и водењето на 
невооружените облици на борба и отпор, 

5) раководи со општонародниот отпор на по-
драчјето на општината што го организира општи-
ната“. 

Член 34 
Членот 76 се менува и гласи 
„Заради вршење на своите функции во војна 

советот на собранието на општината е должен да 
се подготвува во мир“ 

Член 35 
Во член 81 зборовите: 1„и програмира развојот“' 

се заменуваат со зборовите, „програмира и финан-
сира развојот“, зборовите, ,„се грижи за спроведу-
вање на“ се заменуваат со зборовите: „организира 
и спроведува“, зборовите- „формира служба за“ 
се заменуваат со зборовите ,„го организира систе-
мот за“,- по зборовите „воената обврска“ зборовите, 
„од надлежност на Републиката“ се бришат,- после 
зборовите .,со потребите на општонародната одбра-
на“ се додаваат зборовите „ја уредува територијата 
за потребите на Републиката“. 

Член 36 
Во ставовите 1 и 2 на член 82, Глава VI, под-

наслов под точка 2, ставовите 1 и 2 на член 84, 
ставовите 1 до 3 на член 85, членот 114, ставот 1 на 
член 119, ставот 3 па член 131, ставот 1 на член 
137 и ставот 3 на член 363 зборот „Претседател-
ството“ во различен член и број се заменува со 
зборот „Претседателот“ 

Во член 82 зборовите „Комитетот за општона-
родна одбрана и општествена самозаштита на Ре-
публиката“ се бришат. 

Член 37 
Во член 83 точка 3 зборовите „во рамките на 

општествениот план на Републиката“ се бришат. 

Член 38 
Во член 84 став 1 точките 1) и 2) се менуваат 

и гласат 
,Д) ги донесува планот за одбрана на Републи-

ката и планот за вонредни околности на Републи-
ката, 

2) дава мислења и предлози на Собранието на 
СР Македонија за прашањата од општо значење за 
општонародната одбрана во врска со организирање-
то, подготвувањето и функционирањето на системот 
на општонародната одбрана во Републиката“. 

Точките 5), 6), 10), и 11) се бришат 
Во точката 13) зборовите- „утврдува и“ се бри-

шат. 
Член 39 

Во член 85 став 1 зборот „Претседателството“ 
се заменува со зборот „Собранието“. 

Во ставовите 1 до 3 по зборовите- „Совет за“ 
се додаваат зборовите- „прашања на“ 

Во став 3 зборовите: „Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија по нивно барање или 
по своја иницијатива“ се заменуваат со зборовите: 

Владата на СР Македонија по барањето на прет-
седателот“ 

Член 40 
Во член 86 став 2 зборот „Претседателството“ 

се брише, а по зборовите-. „Советот за“ се додаваат 
зборовите: „прашања на“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Собранието на СР Македонија ги именува чле-

новите на Советот за прашања на народната одбра-
на по предлог на претседателот на Републиката“. 

Член 41 
Во Глава VI точка 3 во поднасловот зборовите: 

„Извршен совет на Собранието“ се заменуваат со 
зборот „Влада“. 
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Член 42 
Во член 87 став 1 точките 2 и 3 се бришат, а 

во точка 7, по зборовите: „и известување“ се до-
даваат зборовите - „и центри за известување“ 

Во точката 10 зборот ,,републички“ се заменува 
со зборот „специјализирани“. 

Точка 14 се менува и гласи 
„14) пропишува планирање и спроведување на 

мерки за заштита и спасување“ 
Точка 19 се менува и гласи-
„19) одлучува за учество, подготвување и изве-

дување на вежби и други вежбовни активности и 
донесува програма за вежби и други вежбовни ак-
тивности во Републиката“. 

Точка 22 се менува и гласи 
„22) донесува прописи за подготвување и извр-

шување на мобилизацијата во Републиката“ 
По точката 26 се додаваат 13 нови точки од 

27) до 39) кои гласат-
„27) ги утврдува предлогот на планот за одбра-

на на Републиката и предлогот на планот за вон-
редни околности на Републиката,-

28) донесува одлука за методологијата за из-
работка, содржина и донесувањето на планот за од-
брана на Републиката, 

29) донесува одлука за методологијата за изра-
ботка, содржина и донесувањето на планот за вон-
редни околности на Републиката, 

30) одлучува за евакуација на органите и орга-
низациите на Републиката; 

31) ги усогласува подготовките за функциони-
рање на дејностите од надлежноста на органите на 
управата, 

32) пропишува критериуми за определување на 
градски и други населени места во кои се градат 
засолништа, 

33) пропишува критериуми за организирање, оп-
ремување и функционирање на лична и заемна за-
штита и на единиците на цивилната заштита за 
општа намена,-

34) пропишува вид и количина на средствата 
и опремата за лична и заемна заштита, 

35) донесува прописи за обучување за општона-
родна одбрана; 

36) одлучува за уредување на територијата за 
потребите на општонародната одбрана во Републи-
ката; 

37) формира Републички центар за обука за оп-
штонародна одбрана; 

38) формира служба за криптозаштита, и 
39) ги насочува подготовките за општонародна 

одбрана на субјектите на системот на општонарод-
ната одбрана во Републиката“. 

Член 43 
Во член 91 точка 11 се менува и гласи: 
„11) организира и спроведува обучување за оп-

штонародна одбрана со населението, младината, ра-
ководните и други стручни кадри, припадниците на 
цивилната заштита, службата за набљудување и из-
вестување и единиците за врски за раководење и 
криптозаштитата". 

Точката 12 се менува и гласи-
„12) ги организира и подготвува врските за ра-

ководење за потребите на органите на Републиката 
и ги оспособува и опремува единиците за врски за 
раководење“ 

Точката 13 се менува “и гласи: 
„13) планира, организира и спроведува крипто-

заштита на тајните податоци од областа на општо-
народната одбрана“. 

Точката 14 се менува и гласи: 
„14) го организира и подготвува системот за 

набљудување и известување во Републиката“. 
Во точка 15 зборовите: „во општините“ се за-

менуваат со зборовите: „во Републиката“. 
Во точка 16 зборовите: „предлага и презема 

мерки за уредување“ се заменуваат со зборовите: 
„го организира уредувањето“. 

Точката 19 се брише. 

Точката 20 се менува и гласи 
.,20) учествува во планирањето на развојот и го 

следи остварувањето на политиката на финансира-
њето на подготовките за општонародна одбрана во 
Републиката“ 

Точката 23 се Менува и гласи 
„23) укажува стручна помош во врска со спрове-

дувањето на подготовките на општонародната од-
брана од своја надлежност“ 

По точката 25 се додаваат пет нови точки од 
26) до 30), кои гласат: 

„26) организира функционирање на републички-
от центар за обука за општонародна одбрана,-

27) донесува наставни планови и програми за 
обука од областа на општонародната одбрана,-

28) донесува стручни упатства за спроведување 
на одбранбени подготовки во Републиката; 

29) се грижи за опремувањето на органите на 
управата за работа во војна; и 

30) организира и обезбедува функционирање на 
информационен систем за потребите на општона-
родната одбрана“. 

Точката 26) станува точка 31) 

Член 44 
Во член 89 точка 1 по зборот „опасности“ се 

става запирка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

Член 45 
Во член 92 зборовите - „на плановите и подго-

товките за општонародна одбрана“ се заменуваат со 
зборовите- „на планот за одбрана на Републиката“. 

Член 46 
Во член 94 зборовите. „Републичкиот завод за 

општествено планирање, во соработка со републич-
ките органи и организации“ се заменуваат со зборо-
вите: „Министерството за развој во соработка со Ми-
нистерството за народна одбрана“, а зборовите- „го 
планира развојот на општонародната одбрана во со-
работка со Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана и Републичкиот штаб за територијална од-
брана“ се заменуваат со зборовите- „документите 
за развојот на општонародната одбрана“ 

Член 47 
Во член 109 зборовите: „во рамките на един-

ствениот систем на општонародната одбрана во“ се 
заменуваат со зборовите: „како единствен систем 
на општонародната одбрана на“, а зборовите: „пла-
новите на Републиката и општините“ се заменуваат 
со зборовите: „планот за одбрана на Републиката“ 

Член 48 
Во член 110 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: „Територијалната 

одбрана ги опфаќа сите вооружени состави кои ги 
организира Републиката, што 'не се дел на Југосло-
венската народна армија и милицијата“. 

Член 49 
Во член 112 зборовите- „Општините и Републи-

ката формираат“ се заменуваат со зборовите: „Ре-
публиката формира“. 

Ставот 2 се брише. 
Член 50 

Во член 113 зборовите: „Основните и други ор-
ганизации на здружениот труд и месните заедници, 
општините и Републиката изработуваат и донесу-
ваат“ се заменуваат со зборовите: „Републиката изра-
ботува и донесува“, а зборовите: „и цивилната заш-
тита и со другите планови на општините, односно“ 
се заменуваат со зборовите: „цивилната заштита и 
со планот за одбрана на“. 

Во став 2 зборовите: „општината, односно на“ се 
бришат. 

Ставот з се менува и гласи. 
„Врз основа на плановите од став 1 на овој 

член, Републичкиот штаб на територијалната од-
брана изработува и донесува петгодишен и годишен 
план за материјално обезбедување и финансирање 
на единиците, установите и штабовите за територи-
јална одбрана“. 
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Член 51 
Во член 114 зборовите, ,„планот за општествено-

економскиот" се заменуваат со зборовите „докумен-
тите за“. 

Член 52 
Во член 127 зборовите на крајот на реченицата 

„а во исклучителни случаи и командантот на терито-
ријалната одбрана на општината во согласност со 
извршниот совет на собранието на општината“ се 
б,ришат. 

Член 53 
Во член 128 став 1 зборовите „во органите 

на општините и“ се бришат. 

Член 54 
Членот 130 се менува и гласи 
„Републиката се грижи за организирање, опре-

мување, вооружување, сместување и обучување на 
единиците на територијалната одбрана“ 

Член 55 
Членот 133 се менува и гласи 
„За организирање и подготвување на територи-

јалната одбрана на Републиката во мир и во војна 
се формираат штабови за територијална одбрана. 

Бројот и составот на штабовите на територијал-
ната одбрана во Републиката ги определува коман-
дантот на територијаланата одбрана на Републиката 
во согласност со планот за употреба на територи-
јалната одбрана и системот на раководење и ко-
мандување со вооружените сили“ 

Член 56 
Во член 135 по зборот „закон“ се става точка, 

а другите зборови до крајот на реченицата се бри-
шат 

Член 57 
Членот 136 се менува и гласи 
„Во согласност со одлуката на Претседателство-

то на СФРЈ и плановите за развој на територијал-
ната одбрана, единиците, установите, штабовите и 
командите на територијалната одбрана врз основа на 
своите потреби, на Републичкиот штаб за територи-
јална одбрана му предлагаат годишни планови за 
школување, произведување и унапредување на резерв-
ни воени старешини и потребен број на обврзници 
и материјални средства за потребите на територи-
јалната одбрана. 

Републичкиот штаб за територијална одбрана, 
врз основа на предлозите од став 1 на овој член и 
своите потреби, ги утврдува годишните планови за 
школување, произведување и унапредување на ре-
зервни воени старешини и потребен број на обврза 
ници и материјални средства за потребите на тери-
торијалната одбрана во Републиката“ 

Член 58 
Членот 140 се менува и гласи-. 
„Командантите на територијалната одбрана на 

подрачјата на општините ги поставува и разрешува 
од должност командантот на територијалната одбра-
на на Републиката“. 

Член 59 
Во член 144 став 2 зборовите: „општините и“ 

се бришат, по зборот „известување“ запирката се 
заменува со сврзникот „и“, зборовите: „и во основ,-
ните и други организации на здружениов труд и мес-
ните заедници се врши по предлог на командантот 
на територијална одбрана на општината, односно“ 
се бришат, зборовите- ,.републичките и општински-
те органи на управата за народна одбрана“ се за-
менуваат со зборовите- ,,Министерството за народна 
одбрана и“, а по зборовите- „воени старешини“ се 
става точка и до крајот на реченицата зборовите 
се бришат 

Член 60 
Во членот 154 и во ставовите 1 до 4 на член' 

295 зборовите- ,„Републичкиот комитет“ се замену-
ваат со зборот „Министерството“. 

Член 61 
Во член 162 став 2 зборот „утврдуваат“ се заме-

нува со зборот „утврдува“, по зборот „утврдуваат“ 
се бришат две точки, а пред зборот „Републичкиот“ 
се брише цртичката 

Член 62 
Во член 163 став 1 алинеја 2 по зборовите 

„должности до чинот капетан I класа“, зборовите 
до крајот на реченицата, се бришат 

Член 63 
Во член 167 по зборовите „се исплатуваат“ се 

бришат две точки и се додаваат зборовите „на то-
вар на Републиката“ 

Член 64 
Во членот 168 ставот 2 на член 169, членот 171, 

членот 173, ставовите 1 и 2 на член 177, ставот 1 
на член 183, ставот 2 на член 247 и членот 262 
зборовите „општината и“ во различен член и број 
се бришат 

Член 65 
Членот 170 се менува и гласи 
„Служба за набљудување и известување форми-

ра Републиката 
Владата на СР Македонија утврдува кои елемен-

ти од Републичката служба за набљудување и из-
вестување ќе се организираат во самоуправните ор-
ганизации и заедници на општините“ 

Член 66 
Во членот 173. точката 1 на ставот 1 на член 

177, членот 256-а. ставовите 2 и 3 на член 346, 
членовите 348 до "54, членовите 356 до 360 и членот 
288 зборовите „органите на управата“ во различен 
член и број се заменуваат со зборот „Министер-
ството“ 

Член 67 
Во член 178 зборовите- „општинските центри“ 

се заменуваат со зборот „центрите“ 

Член 68 
Во член 183 став 1 зборовите-
„Органите на општествено-политичките органи-

зации, организациите на здружениот труд од посеб-
но значење за општонародната одбрана и на мес-
ните заедници“ се бришат 

Ставот 2 се брише 

Член 69 
Во член 181 став 1 зборот „плановите“ се заме-

нува со зборот „планот“, по зборот ,„Републиката“ 
се става точка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

Во став 3 зборовите: „односно на општината“ се 
бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи-
„Користењето на врските од ставовите 1 и 2 на 

овој член и обезбедувањето на приоритетот при ко-
ристењето на врските за раководење, го усогласува 
Министерството за народна одбрана“ 

Член 70 
Во член 185 став 1 зборовите- „во Републиката 

и општините“ се заменуваат со зборовите-, „на Ре-
публиката“ 

Член 71 
Членот 186 се менува и гласи: 
„Самоуправните организации и заедници, орга-

ните на општините и Републиката, командите И 
штабовите на територијалната одбрана и цивилната 
заштита кои тајните 'податоци и информации ги 
пренесуваат преку техничките средства за врски или 
ги обработуваат, чуваат и користат во сметачки и 
други информациони системи, се должни да обезбе-
дат нивна криптозаштита во мир, во услови на вој-
на, во непосредна воена опасност и во други вон-
редни околности. 

Криптозаштитата на тајните податоци и инфор-
мации ја врши службата за криптозаштита на Ре-
публиката“. 
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Член 72 
Во член 187 зборовите.- ги вршат органите“ се 

заменуваат со зборовите: ,,го врши Министерството“ 

Член 73 
.Во член 189 став 1 зборовите „во општината, 

во рамките на единствениот систем“ се бришат 
Во став 2 зборовите „во општината“ се бришат, 

а зборовите ,.на подрачјето на општината и упо-
треба на цивилната заштита во согласност со планот 
за одбрана на општината“ се заменуваат со зборо-
вите „и употреба на цивилната заштита во соглас-
ност со документите за употреба на цивилната за-
I H T H I A " 

Член 74 
Во член 192 зборовите- „органите на општината 

и Републиката и во другите органи“ се заменуваат 
со зборот „општината“, а зборовите „функционе-
рот кој раководи со органот“ се заменуваат со збо-
ровите „Претседателот на Собранието на општи-
ната“ 

Член 75 
Во член 195 став 2 зборовите „и другите ор-

гани на општината и Републиката“ се бришат 

Член 76 
Во член 197 став 2 на крајот на реченицата точ-

ката се брише и се додаваат зборовите- „и други 
мерки за заштита и спасување“ 

Член 77 
Во член 197-а зборовите, „извршниот совет на 

собранието на општината, односно на Републиката 
може да нареди мобилизација“ се заменуваат со 
зборовите „Владата на СР Македонија може да на-
реди мобилизирање“, а зборовите „органите на оп-
штината, односно“ се заменуваат со зборовите: „ор-
аните , организациите и службите на општината и 
органите на“ 

Член 78 
Во член 204 ставовите 2 и 5 зборот „општин-

скиот“ се заменува со зборот „републичкиот“. 
Во став 5 на член 204, ставот ,2 на член 247, 

ставот 1 на член 251, ставот з на член 256-6 и ставот 
2 на член 263 зборовите ,„општинскиот орган на 
управата“ во различен член и број се заменуваат 
со зборот ^Министерството“. 

Член 79 
Членот 204-6 се хменува и гласи 
„Во работата на комисијата за технички преглед 

на објектите во кои е изградено засолниште или за-
солништето е изградено како посебен објект, уче-
ствува и претставник на Министерството за народна 
одбрана. 

Технички прегледаните и одобрени засолништа 
за употреба се воведуваат во евиденција на објек-
тите за заштита, што ја води Министерството за на-
родна одбрана 

Начинот и постапката за водење на евиденци-
ја од став 2 на овој член ја пропишува министерот 
за народна одбрана“ 

Член 80 
Во член 205 зборовите: „на подрачјето на оп-

штината“ се бришат 
Член 81 

Во ставот 2 на член 206, ставот 4 на член 207 
и ставот 2 на член 207-а зборовите, „општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите“ се заменуваат со зборовите „Министерството 
за народна одбрана“. 

Член 82 
Во член 207 став 1 зборот- „најмалку“ и ставот 

2 се бришат 
Член 83 

Во ставот 1 на член 207-а и ставот 1 на член 
212 зборовите.- „собранието на општината“ се заме-
нуваат со зборовите „Министерството за народна 
одбрана“. 

Член 84 
Во член 207-6 зборовите , советот за народна 

одбрана на општината по предлог на општинскиот 
орган на управата за народна одбрана“ се замену-
ваат со зборовите „Владата на СР Македонија“ 

Член 85 
Во член 209 став 2 зборовите- „органите на оп-

штината и самоуправните организации и заедници 
кои управуваат или во чија сопственост се засол-
ништата“ се заменуваат со зборовите „Министер-
ството за народна одбрана, сопствениците на стано-
вите и другите станбени објекти, односно чија соп-
ственост се засолништата“ 

Член 86 
Во член 216 став 1 зборовите „плановите за 

одбрана“ се заменуваат со зборовите „планот за 
одбрана на Републиката“ 

Во став 2 зборовите- „месната заедница која им 
соопштила дека се евакуираат“ се заменуваат со 
зборовите .,органот на Републиката кој им сооп-
штил дека се евакуираат“. 

Во став 3 по зборот „Општините“ се додаваат 
зборовите „м месните заедници“ 

Член 87 
Во член 219 став 1 зборот „општината“ се за-

менува со зборовите „Министерството за народна 
одбрана“. 

Член 88 
Во член 225 став 1 зборовите- „органот на уп-

равата за народна одбрана на собранието на оп-
штината“ се заменуваат со зборовите- „Министер-
ството за народна одбрана“ 

Во став 4 зборовите „Републичкиот комитет за 
труд“ се заменуваат со зборот „Министерството за 
труд и социјална политика“ 

Во став 7 зборовите- „најблискиот орган на уп-
равата за народна одбрана или органот за внатреш-
ни работи се заменуваат со зборовите „Министер-
ството за народна одбрана или Министерството за 
внатрешни работи“ 

Член 89 
Во ставовите 4 до 6 на член 225, членот 239, 

ставот 2 на член 256-в, членот 256-г, ставот 2 на 
член 256-д, ставот 4 ,на член 267, ставот 3 на членот 
269, ставот 4 на член 270, ставот 3 на член 275, 
ставот 2 на член 291, ставот 3 на член 326, ставот 
2 на член 336, членот 345 и ставот 1 на член 352 
зборовите: „републичкиот секретар“ во различен член 
и број, се заменуваат со зборот „министерот“ 

Член 90 
Во член 226 став 1 зборовите- „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на здрав-
ството“, се заменуваат со зборовите- „Министерство-
то за здравство“ 

Член 91 
Во член 227 став 2 по зборовите „да учеству-

ваат и“ се додава зборот „општините“ 

Член 92 
Во член 229 став 1 зборовите- „Општината на 

своето подрачје се заменуваат со зборот „Републи-
ката“, а во став 2 после зборовите- „да учествуваат“ 
се додаваат зборовите- .,Органот на 'општината над-
лежен за комунални работи“ и зборовите- „органите 
на управата за внатрешни работи“ се бришат 

Член 93 
Во член 233 зборовите- „во согласност со пла-

нот за одбрана“ се бришат, а по зборот „заедници“ 
зборовите- „и општините, а може“ се заменуваат со 
зборовите- „општините и“. 

Член 94 
Во член 234 став 1 по зборовите- „се форми-

раат во“ се додава зборот „општините“, а зборо-
вите- „а можат да се формираат“ се бришат. 
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Член 95 
Во член 235 став 2 по зборовите: „растително 

потекло“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, по 
зборот „асанација“ точката се брише и се додаваат 
зборовите: „и други единици“. 

Ставовите 4 и 5 се бришат. 

Член 96 
Во член 23b став 1 зборовите. „на општината4' 

се бришат, а зборовите: „на подрачјето на општи 
ната“ се заменуваат со зборовите „на подрачјата 
каде се формирани“. 

Во став 2 зборовите: „на општината“ се бришат 

Член 97 
Во член 240 став 1 зборовите: „извршниот со-

вет на собранието на општината, односно на Ре-
публиката“ се заменуваат со зборот- „се“ 

Ставовите 2 и3 се бришат 

Член 98 
Во член 2 44 ставовите 1 и 2 се менуваат- и 

гласат-
„Командантот, началникот и членовите на оп-

штинскиот штаб на цивилна заштита ги именува ц 
разрешува од должност собранието на општината по 
претходно прибавено мислење од Министерот за 
народна одбрана“ 

Член 99 
Во член 246 став 1 на крајот на реченицата се 

брише точката и се додаваат зборовите: „каде се 
формираат“ 

Член 100 
Во член 248 став 1 по зборот „водат“ се додава 

зборот „Републиката“, а зборовите- „во кои тие се 
распоредени“ се заменуваат со зборовите- „каде cd 
формирани единиците“. 

Член 101 
Во член 250 став 2 зборовите: ,„плановите и дру-

гите општи акти на надлежните органи на самоуп-
равните организации и заедници, општините и Ре-
публиката“ се заменуваат со зборовите: „докумен-
тите за употреба на цивилната заштита“. 

Во став 4 зборовите - „надлежниот општински 
орган на управата“ се заменуваат со зборот „Ми-
нистерство“. 

Член 102 
Во ставот 2 на член 251 и ставот 2 на член 

263 зборовите: „извршниот совет на собранието на 
општината“ се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за народна одбрана“. 

Член 103 
Во член 252 став 1 точка 2 зборовите: „пред тоа 

не биле распоредени во цивилната заштита или“ се; 
бришат. 

По точката 2) се додава нова точка 3), која гласи: 
,,3) на товар на Републиката — ако се распоре-

дени во цивилната заштита на Републиката или 
пред тоа не биле распоредени во цивилната заштита“. 

Член 104 
Во член 253 став 1 зборот „нивните“ се заме-

нува со зборот „нејзините“, зборовите: ,„преземаат и“ 
и зборовите: „на своите сили и средства“ се бришат. 

Член 105 
Во член 256 став 1 точката 4) и во точката 5) 

зборовите: „односно командирот на единицата за 
цивилна заштита; се бришат. 

Точката 6) се менува и гласи: 
„6) во органите на општината — претседателот 

на собранието на општината“. 
Во точката 7 зборовите: „органот што раководи 

со општонародниот отпор и другите републички ор-
гани во рамките на своите права и должности“, се 
заменуваат со зборовите-. „Претседателот на СР Ма-
кедонија“. 

Точката 8 се менува и гласи-
„8) во Републичката служба за набљудување и 

известување — началникот на Републичката служба 
за набљудување и известување“. 

Член 106 
Во член 256-в став 5 зборовите: „општинскиот 

орган на управата за народна одбрана на чие по-
драчје се врши регрутирањето“ се заменуваат со 
зборовите „Министерството за народна одбрана“ 

Член 107 
Членот 258 се менува и гласи 
„За организирање и спроведување на обучува-

њето за општонародна одбрана во Републиката се 
формира Републички центар за обука за општона-
родна одбрана“ 

Член'108 
Во член 269 став 3 зборот „органите“ се заме-

нува со зборот „Министерството“ 
Член 109 

Во член 270 став 2 зборовите, „органот на уп-
равата за народна одбрана на општината, односно 
на Републиката“ се заменуваат со зборовите „и 
спроведува Министерството за народна одбрана“. 

Член 110 
Во член 271 ставот 2 се менува и гласи-
,„Бројот на наставните часови за основно обу-

чување на единиците штабовите и други органи на 
цивилната заштита го утврдува Министерството за 
народна одбрана“. 

Член 111 
Во члено 272 ставот 1 се менува и гласи-
„Обучувањето на припадниците на цивилната за-

штита во единиците и другите органи на цивилната 
заштита го организира Министерството за народна 
одбрана“ 

Член 112 
Членот 274 се менува и гласи-
„Усовршувањето на кадрите за известување на 

стручните работи од областа на општонародната 
одбрана се организира и спроведува во Републичкиот 
центар за обука, според Утврдените наставни пла-
нови и програми“. 

Член 113 
Во член 275 став 1 зборовите- „органите на оп-

штината и“ се бришат. 

Член 114 
Во член 278 став 1 зборовите: „од самоуправна 

организација и заедница и надлежен орган на оп-
штествено-политичка заедница заради извршување на 
обврска за учество во единиците, штабовите и дру-
гите органи за цивилна заштита“ се заменуваат со 
зборовите: „заради извршување на“. 

Ставот 4 се брише. 
Во став 5 зборовите- ,.не може да биде помала 

од“ се заменуваат со зборот „изнесува“, а зборови-
те: ,.подрачјето на општината“ се заменуваат со збо-
рот „Републиката“ 

Член 115 
Во чпен 279 став 1 на крајот на реченицата се 

брише точката и се додаваат зборовите: „во висина-
та и на начин на остварувањето како што е peгу-
лирано со актот на Владата на СР Македонија за 
патните;, дневните и другите трошоци на работниците 
во републичките органи на управата“. 

Ставот 2 се брише. 
Член 116 

Во член 282 став 2 зборовите: „извршниот со-
вет на“ се бришат. 

Член 117 
Во член 283 ставовите 3 и 4 и во ставот 1 на 

член 285 зборот „општините“ во различен член и 
број се брише. 

Член 118 
Во член 285 став 2 зборовите: „општествено-по-

литичките и други општествени организации и орга-
ните на општината и“ се заменуваат со зборовите: 
„општествени организации и органите, организации-
те и службите на општината и органите на“. 



17 мај 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 21 - Стр. 277 

Член 119 
Во член 286 став 1 зборовите: „општините и“ 

се заменуваат со зборовите: „органите, организации-
те и службите на општините и органите на“. 

Во став 4 зборовите: ,.општинскиот орган на уп-
равата надлежен“ се заменуваат со зборот „Минис-
терството“. 

Член 120 
Во член 292 ставовите 1 до 4 зборовите. „Ре-

публичкиот комитет за образование и физичка кул-
тура“ се заменуваат со зборовите „Министерството 
за наука“. 

Член 121 
Во член 296 став 2 'точката 1 се менува и гласи-
„1) Владата на СР Македонија — за самоуправ-

ните организации и заедници и за органите на Ре-
публиката“ 

Член 122 
Во член 297 став 1 зборовите- „органите на уп-

равата надлежни“ се заменуваат со зборот „Минис-
терството“ 

Член 123 
Во ставот 1 на член 297 и во ставот 1 на член 

300 зборовите: „органите на управата надлежни“ се 
заменуваат со зборот „Министерството“. 

Член 124 
Во.член 298 став 1 зборовите- „општинските шта 

бови за територијалната одбрана се заменуваат со 
зборовите- ,штабовите за територијална одбрана на 
подрачјата на општините“ 

Член 125 
Во член 302 став 1 зборовите- „и во општестве-

ните планови на општината и“ се заменуваат со збо-
ровите- „и општините и во општествениот план на“. 

Ставот 2 се менува и гласи. 
„Со планирањето на развојот на општонародна-

та одбрана од став 1 на овој член ,се обезбедува 
создавање на материјални и други претпоставки за 
извршување на задачи, мерки и постапки, утврдени 
во планот за одбрана и планот за вонредни окол-
ности на Републиката“. 

Член 126 
Во член 304 став 2 зборот „општината“ се за-

менува со зборот „,Републиката“, се става точка и 
сите зборови по зборот „општината“ до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 127 
Во членот зоб и во ставот 1 на член 307 зборо-

вите: ,односно во месните заедници“, во, различен 
член и број се бришат. 

Член 128 
Во член 308 зборовите - „месните заедници“ се 

бришат. 
Член 129 

Во член 311 зборовите: „Републичкиот завод за 
општествено планирање“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за развој“. 

Член 130 
Во член 317 став 2 по зборовите: „од буџетот 

на општината“ се става точка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат 

Ставот 3 се брише. 

Член 131 
Во член 319 ставот 4 се менува и гласи-
„Средствата за функционирање на месната за-

едница во војна ги обезбедува Републиката“. 

Член 132 
Во член 320 ставот 1 се менува и гласи: 
„Општината ги финансира: 
— Организирањето, опремувањето и оспособува,-

њето па единиците, штабовите и другите органи на 
цивилната заштита што ги формираат месните за-
едници и општината,-

— подготовките на органите, организациите и 
службите на општината за работа во војна; 

— изградбата на јавни и дрј^ги засолништа за 
заштита на луѓето и материјалниве и други добра“ 

Член 133 
Во член 321 ставот 1 се менува и гласи-
„Републиката ги финансира-
— Организирањето, опремувањето и оспособува-

њето на територијалната одбрана,-
— подготовките и опремувањето на органите на 

Републиката за работа во војна; 
— обезбедувањето на дел од републичките ре-

зерви за потребите на општонародната одбрана во 
случај на војна; 

— уредувањето на територијата и изградбата на 
објекти од посебно значење за Републиката во обла-
ста на општонародната одбрана,-

— задачите и работите од областа на општона-
родната одбрана што ги вршат самоуправните орга-
низации и заедници на нејзино барање; 

— обучувањето во областа на општонародната 
одбрана; 

— опремувањето и обучувањето на единиците за 
врски за раководење и криптозаштитата за работа 
во војна; 

— опремувањето, обучувањето и оспособувањето 
на службата за набљудување и известување на Ре-
публиката ; 

— организирањето, опремувањето и обучувањето 
на единиците, штабовите и друхи органи на цивил-
ната заштита на Републиката; 

— научно-истражувачките работи во врска со 
развојот на општонародната одбрана,-

— опремувањето to оспособувањето на инфор-
мационен систем за општонародна одбрана на Ре-
публиката“. 

Член 134 
Во член 324 зборовите: „и општинските“ се бри-

шат, а на крајот на реченицата се брише точката и 
се додаваат зборовите: „од областа на општонарод-
ната одбрана“ 

Член 135 
Во член 325 став 3 зборовите: „во тој орган, од-

носно во друг орган или работник на организација 
на здружениот труд, односно на друга самоуправна 
организација и заедница“ се бришат. 

Член 136 
Во член 328 зборовите: „органите на“ се бришат. 

Член 137 
Во член 334 став 2 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата за народна одбрана“ заменуваат 
со зборовите- .,општинската организација на Сојузот 
на резервните воени старешини на Македонија“. 

Член 138 
Во член 336 став 1 зборовите: „извршниот совет 

на собранието на општината“ се заменуваат со збо-
ровите „претседателот на општинската организација 
на Сојузот на резервните воени старешини на Ма-
кедонија“. 

Член 139 
Во ставот 3 на член 325, членот 338, ставовите 

1 и 2 на член 339, ставовите 1 и 2 на член 340, ста-
вот 2 на член 352 и членот 353 зборовите: „функ-
ционерот што раководи со органот на управата“ се 
заменуваат со зборот „Министерот“. 

Член 140 
Во член 343 став 1 зборовите- „во буџетот на оп-

штината“ се заменуваат со зборовите: „во рамките 
на средствата на општинската организација на Соју-
зот на резервните воени старешини на Македонија“, 
по зборот „судот“ се става точка, а зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

Во став 2 зборовите: „Органот на управата над-
лежен за работа на народната одбрана“ се замену-
ваат со зборовите: „Општинската организација на Со-
јузот на резервните воени старешини на Македо-
нија“. 

Ставот 3 се брише. 
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Член 141 
Во насловот на Глава XX зборовите „органите 

на управата“ се заменуваат со зборот „Министер-
ството“. 

Член 142 
Во член 346 ставот 1 се менува и гласи 
„На организацијата на Министерството за народ-

на одбрана се применуваат одредбите од Законот за 
органите на управата, доколку со овој закон не е 
поинаку определено“. 

Член 143 
Во член 348 и член 349 зборовите: „државната 

управа“ се заменуваат со зборовите „органите на 
управата“. 

Член 144 
Во член 349 став 1 алинеја 1 зборовите: „соција-

листичкото самоуправно општествено уредување“ се 
заменуваат со зборовите: ,„државното и општествено-
то уредување утврдено со Уставот“ 

Член 145 
Во член 362 после зборовите „градска заедни-

ца“ зборовите „како посебна општествено-политичка 
заедница“ се бришат. 

Член 146 
Во член 363 став 1 зборовите- „на општествено-

политичките заедници и нивните органи, општествен 
но-политичките организации“ се заменуваат со збо-
„ровите. „во Републиката“. 

Член 147 
Во член 366 став 1 после точката 2 се додава 

нова точка 2-а), која гласи-
л-а) не обезбеди приоритет при користењето на 

системот за врски за потребите на раководењето 
(став 3 на член 184)" 

Член 148 
Во член 367 во уводната реченица по зборот 

„органот“ се додаваат зборовите- „организацијата и 
службата“, во точката 1 броевите „78 и 80" се бри-
шат, а во точката 4 зборовите: „надлежниот орган 
на управата“ се заменуваат со зборовите: „центрите 
за известување“ 

Член 149 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“ 

267. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, на седницата одржана, на 9 и 10 мај 1991 
година, по повод Информацијата за политичко-без-
бедносната состојба во земјата и Републиката и изла-
гањата на претседателот на Републиката, претседате-
лот на Владата на СРМ и членот на Претседателство-
то на СФРЈ од СРМ и обемната расправа, оцени де-
ка најновите ескалации на национализмот и меѓуна-
ционалните судири се закануваат да ја вовлечат Ју-
гославија во граѓанска и братоубиствена војна 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија тргнувајќи од бројните барања, протести и 
реагирања на органите, организациите и граѓаните 
ширум Републиката и земјата, како и од расправата 
во Собранието, ги донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ги поддржува одлуките, мерките и актив-
ностите на Претседателството на СФРЈ што ги до-
несе на седницата одржана на 9 мај 1991 година во 
врска со актуелната политичка состојба во земјата. 
Притоа, Собранието оцени дека во нив се изразени 
нашите заложби за обезбедување мир и нормални 
услови за разрешување на југословенската криза. 

2 Собранието на СРМ укажува на потребата за 
целосно ангажирање на сите субјекти за смирување 
и консолидирање на политичката и економската сос-

тојба во Републиката и земјата како битен услов за 
нашето вклучување во Европската економска заед-
ница 

3 Собранието на СРМ оценува дека е потребно 
брзо преструктуирање на македонската држава за-
ради невино оспособување да биде партнер на кој 
може да се смета, да се верува и да се вложува. За 
таа цел е потребно органите во Републиката да се 
преструктуираат, кадровски да се оспособат и со јас-
ни планови и програми да придонесат за побрзо из-
легување од политичката и економската криза 

Исто така, неопходно е максимално -ангажирање 
на Собранието на СРМ, на Владата на СРМ и други-
те органи за донесување на новиот Устав на Репуб-
ликата !и изградбата на новиот правен, политички и 
економски систем што ќе овозможи ефикасно врше-
ње на власта, развој на модерна локална самоуправа 
и гарантирање на слободите и правата на граѓаните 

4 Собранието на СРМ смета дека треба да про-
должат разговорите за иднината на југословенската 
заедница врз јасни основи што се утврдени во Декла-
рацијата за сувереност на Социјалистичка Република 
Македонија и Платформата, определувајќи се за со-
јуз на суверени држави, со полно почитување на те-
риторијалниот интегритет на републиките и југосло-
венската заедница, за целосна заштита и остварува-
ње на граѓанските, индивидуални и националните 
права, како трајно решение на меѓунационалните и 
меѓурепубличките односи. 

5. Собранието на СРМ ја истакнува потребата од 
итно средување на меѓунационалните односи во Ре-
публиката заради меѓусебно почитување и јакнење 
на угледот на Републиката 

6. Собранието на СРМ најостро ги осудува на-
ционалистичко-шовиниистичките судири меѓу српските 
и хрватските екстремисти, нападите и терористички-
те акции врз припадниците на ЈНА кои имаат за 
цел постигнување на безразумни политички цели, 
во кои како невина жртва падна нашиот војник Саш-
ко Гетовски од Кавадарци 

Собранието енергично бара од Претседателство-
то на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, во рамките на нивг 
ните права и должности, во најкраток можен рок, 
да преземат мерки и активности за утврдување на 
сите факти и околности под кои е убиен војникот 
Сашко Ѓешовски во Сплит и веднаш да го информи-
раат Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, македонската и Југословенската јавност 

Собранието, истовремено инсистира веднаш да се 
откријат сторителите и нивните наредбодавци на ова 
подмолно и свирепо убиство и напаѓачите на други-
те војници пред зградата на Военопоморската коман-
да во Сплит, што поскоро да се изведат пред суд и 
да им се изречат најстроги казни 

7 Владата на СРМ веднаш да бара од Претседа-
телството на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана и Генералштабот на ЈНА да ги преземат 
сите неопходни мерки за заштита на животите на 
војниците од Македонија 

Владата на СРМ веднаш да преземе енергични 
мерки и активности и да предложи решенија t o кои 
ќе се обезбеди сигурноста и заштитата на припад-
ниците на ЈНА КОИ се на отслужување на воениот 
рок во Македонија 

Владата на СРМ да ги преиспита законските про-
писи и да предложи решенија со кои ('ќе се овозмо-
жи што поголем процент од регрутираните војници 
од Македонија да го служат воениот рок во својата 
Република 

8. Се задолжува Владата на СРМ да побара од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Гене-
ралштабот на ЈНА да ги утврди фактите за евен-
туалното прекубројно праќање на војници од Маке-
донија зара,ди недостигот на пополнувањето на ЈНА 
од другите републики Доколку констатира дека пос-
тојат такви случаи, веднаш да се прекине со таа 
практика која го доведува во прашање југословен-
скиот карактер на ЈНА и да се обезбеди пропорцио-
нална застапеност на обврзниците на ЈНА од сите 
републики. 
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Исто така, Владата да побара од Министерство-
то за народна одбрана да утврди дали се вистинити 
сознанијата дека во одделни единици на ЈНА, во 
кризните подрачја, припадниците на ЈНА од Маке-
донија се опфатени со поголем процент одошто вој-
ниците од другите републики. 

9 Се задолжува Владата на СРМ, доколку конста-
тира дека во некоЈа република се отстапува од про-
пишаниот контингент на ВОЈНИЦИ, да преземе соод-
ветни мерки во врска со контингентот на војниците 
од СР Македонија 

10 Владата на СРМ да побара од Генералштабот 
на ЈНА да ја утврди одговорноста на одделни старе-
шини на Военопоморската команда во Сплит ако 
констатира дека не се преземени безбедносни мерки 
за заштита, на животите на војниците, особено во 
врска со трагичниот случај на војникот Сашко Ге-
товски, како и да се утврди одговорноста зошто е 
дојдено до тоа да бидат застапени повеќе војници од 
Македонија на критичниот ден 

11 Собранието на СРМ и во оваа прилика енер-
гично ги осудува националистичко шовинистичките 
јавни истапи на лидерите на политичките партии кои 
водат кон разгорување на омраза и крвопролевање 
меѓу народите и народностите во Југославија 

Собранието, истовремено апелира до сите граѓа-
ни, политичките партии и сите народи и народности 
во Југославија да сторат се за да надвладее разумот, 
хуманоста и разбирањето меѓу луѓето и народите 
како единствен можен начин за решение на југосло-
венска^ криза по мирен и демократски пат. 

12. Собранието на СРМ во овие тешки моменти, 
ги повикува сите политички партии во Републиката, 
да не, подлегнат на овие настани, и да преземат се 
што е потребно за надминување на евентуалните по-
јави на реваншизам и загрозување i а безбедноста и 
животот на припадниците на Југословенската народ-
на армија и граѓаните на Македонија и СФРЈ 

13 Се задолжува Владата на СРМ ,да го следи 
остварувањето на овие заклучоци и редовно да го 
информира Собранието на СРМ 

14 Заклучоците да се достават до Претседател-
ството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, Генералштабот на 
ЈНА, Владата на СРМ и Министерството за народна 
одбрана на Македонија 

15 Овие заклучоци да се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1889/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

1 на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с р 

268, 
Врз основа на член 33 од Законот за радиоди-

фузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), а во 
врска со член 3 став 4 од Статутот на Јавното прет-
пријатие Радио-телевизија Скопје, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 9 и 10 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОМЕНА НА ФИРМАТА НА РАДИОДИ-
ФУЗНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

СКОПЈЕ ВО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за промена на фирма-
та на Радиодифузното претпријатие Радио-телевизи-
ја Скопје во Радиодифз'зно претпријатие Македонска 

радио-телевизија со целосна одговорност, што ја до-
несе Работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје 
на седницата одржана на 26 април 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1890/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с р 

269. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1990 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 1990 го-
дина, што ја донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта, на седни-
цата одржана на 19 април 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1920/1 
9 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собран,ието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

270. 
Врз основа на амандман LXXIV точка 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со членовите 207 и 209 од Деловникот на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 
мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ,НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕН НАДЗОР И ПРЕТ-
СТАВКИ, КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА НАД РА-
БОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕД-
НОСТ И КОМИСИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 

И КУЛТУРА 

Т За претседатели и членови на Комисијата за 
општествен надзор и претставки, Комисијата за кон-
трола над работата на Службата за државна безбед-
ност и Комисијата за образование, наука и култура 
се избираат 

1 Комисија за општествен надзор и претставки 
а) за претседател-
Авди Муртезани 
б) за членови: 
Стоиле Стојков, 
Ванчо Младенов, 
Ристо Станковски, 
Наум Симјановски и 
Коле Луловски. 



Стр. 280 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 17 мај 1991 

2. Комисија за контрола над работата на Служ-
бата за државна безбедност 

а) за претседател: 
Стоиле Стојков. 
б) за членови: 
Митко Анастасовски, 
Флоре Масалковски, 
Оломан Сулејмани, 
Наум Симјановски, 
Иван Иванов и 
Александар Флоровски. 
3. Комисија за образование, наука и култура 
а) за претседател: 
Благој Ханџиски. 
б) за членови: 
Ратка Димитрова, 
Горан Зафировски, 
Стојан Ковачевски, 
Владимир Митевски, 
Мухамет Халили. 
Сефедин Харуни и 
Димитар Поповски. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а !ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1873/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стопан Андов, с р 

271. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр 43/89), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГУВЕРНЕРОТ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на гувернерот на Народната банка 
на Македонија се именува м-р Томе Неновски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави' во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1882/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р, 

272. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 35/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/78, 24/88, 
10/90 и 11/91), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 мај 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

1. За судии на Окружниот стопански суд — Скоп-
је се избираат: 

Ристо Маринчевски, судија на Окружниот стопан-
ски суд — Скопје, 

Даница Младеноска, судија на Окружниот сто-
пански суд — Скопје, 

Хариклија Мартиновска, судија на Окружниот 
стопански суд — Скопје и 

Ружица Топличанска, судија на Окружниот сто-
пански суд — Скопје 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1875/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

273. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 35,/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/88, 24/88, 
10/90 и 11/91), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 
мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 

1. За судија по Окружниот стопански суд во 
Штип се избира Благој Пилатов, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Штип. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1874/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

274. 
Врз основа на Амандман LXXI точка 2 на Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОПШТИНСКИ СУД 

СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

1. За судии на Општинскиот суд Скопје I — 
Скопје, се избираат-

Љиљана Иванова — Шопова, судија на Општин-
скиот суд Скопје I — Скопје и 

Зорица Стрезовска, судија на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1877/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 
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275. 
Врз основа на Амандман LXXI точка 2 на Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 мај 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

1 За судија на Општинскиот суд Скопје II — 
Скопје се избира Радмила Равњанска, судија на Оп-
штинскиот суд СКОПЈС II — Скопје 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1876/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

276. 
Врз основа на Амандман LXXI точка 2 на Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

- ШТИП 

1 За судии на Општинскиот суд — Штип се из-
бираат 

Надица Димитрова, судија на Општинскиот суд 
— Штип, 

Стојан Михов, судија на Општинскиот суд —i 
Штип 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1878/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с р 

277. 
Врз основа на член 14 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 48/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
одржана на 10 мај 1991 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

1 Се разрешуваат од функцијата претседател 
и членови на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта, поради исте-
кот на времето за кое се именувани и тоа: 

а) претседател 
Дургут Едиповски. 
б) членови. 
Таки Фити, 
д-р Александар Николовски, 
Светозар Василевски, 
Душко Гиговски, 
Божидар Андоновски, 
Илија Адамов, и 
Сашо Кожухаров 
2 За претседател и членови на Управниот одбор 

на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените краиш-
та се именуваат. 

а) за претседател. 
Благоја Георгиевски, професор на Економскиот 

факултет во Скопје 
0) за членови: 
Хамид Алиу, пратеник во Собранието на СРМ, 
Туше Гошев, пратеник во Собранието на СРМ, 
Санде Давчев, пратеник во Собранието на СРМ, 
Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на 

СРМ, 
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на) 

СРМ, 
Томислав Стефковски, пратеник во Собранието 

на СРМ, и 
Петар Темелковски, пратеник во Собранието на 

СРМ 
3 За делегати во Управниот одбор од општини-

те од недоволно развиените краишта се определуваат 
Иван Бошњачки, претседател на СО Берово, 
Пеце СТОЈКОВСК,И, претседател н,а С О Махчедон-

ски Брод, 
Благоја Лазаров, претседател на СО Виница, 
Муареми Џемаил, претседател на Извршниот од-

бор на општина Гостивар, 
Кемал Џафа, претседател на СО Дебар, 
Кочо Прчковски, претседател на СО Демир Хи-^ 

cap, 
Илија Китановски, претседател на СО Кичево, 
Јован Дамчевски, претседател на СО Крушево, 
Стојан Миланов, претседател на СО Кратово, 
Раде Алексовски, претседател на СО Крива Па-

ланка, 
Љупчо Захариев, поетседател на СО Радовиш, 
Насип Беќир, претседател на Извршниот одбор 

на општината Ресен, 
Јосе Домазетоски, претседател на СО Струга и 
Борче Треневски, претседател на Извршниот од-

бор на општина Тетово 
4 Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1872/1 Претседател 
10 мај 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с р 

278. 
Врз основа на член 19 од Општествениот дого-

вор за позабрзан развој на определените подрачја 
во ридско-планинските региони и граничниот појас 
во СРМ за периодот од 1986 до 1990 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 24/86), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИГАЊЕ ЧЛЕН ВО КООРДИНАЦИОНИОТ 
ОДБОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РИДСКО -ПЛАНИНСКИТЕ РЕ-

ГИОНИ И ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО СРМ ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

1. За член во Координациониот одбор за спрове-
дување на Општествениот договор за позабрзан раз-
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вој на определените подрачја во ридско-планинските 
региони и граничниот појас во СРМ за периодот од 
1986 до 1990 година се делегира Киро Поповски, 
потпретседател на Собранието на СРМ 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалисти тка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1881/1 
10 ма) 1991 година 

Скопје 

279. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с р 

Врз основа на член 12 од Законот за републич-
ките награди („Службен весник на СРМ“ бр 40/87 
и за/89), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 мај 1991' 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

1. За член на Одборот за доделување на награг 
дата „Климент Охридски“1 се именува Љупчо Соко-
лов, музички уметник и професор на МБУЦ „Илија 
Николовски — Луј“ — Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на; 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1880/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 

280. 

Претсед,ател 
на Собранието на СРМ, 

Стопан Андов, с р 

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за 
избор на органите на управување и на другите 
органи во организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАРОД-

НАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски“ Скопје, се избираат: 

Петар Гошев, пратеник во Собранието на СРМ и 
Коле Луловски, пратеник во Собранието на СРМ. 
2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,„Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1879/1 
10 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с р. 

281. 
Врз основа на член 3 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр 
40/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 и 10 мај 1991 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО ВО 1991 ГОДИНА 

I 
Средствата за поттикнување на развојот на зем-

јоделството во 1991 година во износ од 100 400 ООО' 
динари ќе се користат според намените, критериу-
мите и условите утврдени со оваа програма, и 
тоа за 

Подигање на вештачки ливади 
Поттикнување на развојот на сточар-
ството, рибарството и пчеларството 
Финансирање на изградбата на бра-
ни за мали акумулации и мали хи-
дромелиоративни системи за развој 
на земјоделството 
Унапредување на индивидуалното зем-
јоделство 
Недоволно предвидени износи на сред-
ства за точките I, 2, 3 и 4 

во динари 

2 000 000 

62 000 000 

20 000 000 

15 400 000 

1 000 000 

ВКУПНО 100 400 000 

II 
1. Средствата од дел I точка 1 на оваа програ-

ма во износ од 2.000.000 ќе се користат за опште-
ствениот и индивидуалниот сектор за подигање на 
околу 1.000 ха вештачки ливади. \ 

2. Распоредот на средствата за набавка на семе 
по корисници ќе е ги врши Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство врз основа 
на барање, а по претходно прибавено мислење од 
РО Институт за земјоделство и Републичкиот цен-
тар за унапредување на индивидуалното земјоделство 
„Примена“. Конкретниот обем на мерките и усло-
вите за користење на семенскиот материјал ќе се 
утврдат со посебни договори склучени меѓу Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и институтот, односно корисниците 

3 Правење на тревните смеси од повеќе видо^ 
ви треви, паковање во единици за затревување на 
еден декар, дотур на семенскиот материјал до ин-
дивидуалните земјоделци, како и давањето стручно 
упатство за подигање на вештачките ливади ќе ги 
врши РО Институт за земјоделство во координација 
со Земјоделскиот факултет 

III 
1. Средствата од дел I точка 2 на оваа програма 

во износ од 62 ООО ООО динари се користат за : 

во динари 

27.500 ооо 
21.400.000 
6.250 000 

500 000 
600 000 

1 200.000 
500 000 

4 050.000 

п р е м к а за млеко до 
говедарство до 
овчар ство до 
козар ство до 
коњарство до 
рибарство до 
пчеларство до 
посебни намени до 

ВКУПНО 62 000 000 

2. Средствата од претходната точка ќе се корис-
тат за следниве мерки и тоа: 
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Вкупно: 

1 500 4 000 6 000 000 

5 000 1 000 5 000 000 

400 

50 10 ООО 

8 400 ООО 

500 ООО 

100 3 ООО 1 200 ООО 

100 3 ооо зоо.ооо 

ВКУПНО- 21.400.000 

ОВЧАРСТВО 
а) Субвенции на овни 

грла од — оригинални 
Виртемберг 

— облагородени од Вир-
темберг 

б) Субвенција за зголемен 
број на женски шилежи-
ња во матичното стадо, 
добиени од уматичени ов-
ни од домашна популаци-
ја и овни од племенит^ 
раси — грла ' 20.000 

в) Учество во набавката на 
приплодни грла од нови 
раси за реализирање на 
производниот правец мле-
ко — месо 

г) Субвенција за набавка на 
електрични апарати ' за 
стрижење овци .— броја 

80 5.000 

500 1 500 

400.000 

750.000 

200 4 000.000 

20 5.000 100.000 

100 10.000 1 000.000 
ВКУПНО: 6.250.000 

КОЗАРСТВО 
а) Субвенција за набавка на 

приплодни грла од благо-
родни раси — грла 50 6.000 300 000 

б) Субвенција за вештачко 
осеменување на кози со 
сперма од педигрирани пр-
чеви од благородни раси 
(број на оплодени грла) 2.000 100 200.000 

КОЊАРСТВО 
а) Субвенција за набавка на 

машки приплодни грла — 
пасгуви 600 ООО 

ВКУПНО 600 ооо 

27 500 000 
Премија за млеко (мил литри) 55 0,5 27 500.000 

ГОВЕД АРСТВО 
а) Субвенција за зголемен 

број на крави и високо 
стелни јуници од благо-
родни раси и нивни крс-
тоски кои се класирани 
во Елита I-а и I класа 

б) Субвенција за одгледува-
ње на женски телиња од 
4—12 месеци, наменети за 
приплод, кои потекнуваат 
од мајки класирани во 
Елита I-а и I класа-грла 

в) Субвенција за вештачко 
осеменување на крави по 
утврдување на стелноста 
со сперма од високо ква-
литетни бикови од пле : 
менити раси 21 ооо 

г) Субвенција за машки при-
плодни грла — бикови од 
благородни раси 

д) Субвенција за набавка на 
електрични апарати за 
молзење на крави во ин-
дивидуален сектор — бро-
ја 

ѓ) Субвенција за набавка на 
машини за ситнење на ка-
б а с т добиточна храна 

РИБАРСТВО 
а) Субвенција за кафези за 

одгледување риби 
б) Учество РО финансирање-

то за формирање на ре-
процентар за топловодни 
видови риби 

в) Субвенција за подмладок. 
за порибување на реки 

100 6 ООО 600 ООО 

зоо ооо 

300 ооо 

ВКУПНО 1 200 ООО 

ПЧЕЛАРСТВО 
а) Субвенција за пчелни се-

мејства нуклеуси 
б) Субвенција за матици — 

броја 

1 ООО 

1 ооо 

400 

100 

400 ооо 

100.000 

ВКУПНО 500.000 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
а) Субвенција за лиценцира-

ње и кастрирање на 
— бикови — грла 
— пастуви — грла 

б) Субвенција за набавка на 
калифорниски глисти — 
легла 

в) Учество во финансирањето 
на службата за координи-
рање на регионалните слу-
жби за матично книговод-
ство во говедарството, ко-
њарството, овчарството, 
пчеларството и козарство-
то во индивидуалниот се-
ктор 

г) Учество во набавка на со-
времена опрема за воде-
ње на матично книговод-
ство и селекција во сто-
чарството и за следење на 
производните карактерис-
тики на домашните жи-
вотни до 

д) Учество во организирање-
то на една сточарска ре-
гионална изложба (говеда, 
коњи, овци, кози, живина, 
пчели и опрема во сто 
чарството) 

ѓ) Учество во финансирањето 
на Макропроектот IV и не-
намирени обврски од Про-
грамата за поттикнување 
на развојот на земјодел-
ството во 1990 година (дел 
сточарство, рибарство и 
пчеларство) до 

500 
500 

450 

зоо 
500 

200 

150 ООО 
250.000 

90 ООО 

200 ООО 

1 500 ООО 

- 200 ООО 

1.660.000 

ВКУПНО: 4.050.000 

СЕ ВКУПНО: 62.000 ООО 

ВКУПНО: 500.000 

IV 
1 Средствата од дел I точка 3 од оваа програ-

ма во износ од 20.000.ооо динари ќе се користат за 
финансирање на изградба на брани за мали акуму-
лации и мали хидромелеоративни системи за навод-
нување на земјоделските култури, кои се распоре-
дуваат за: 
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— учество во изградба на брани за мали 
акумулации, базени за акумулирани 
на лроточни води и мали хидроме-
лиоративни системи до 18 500 000 

— учество во изготвување студиска и 
друга документација за утврдување на 
приоритетни мерки и објекти за уре-
дување на режимот на водите и ра-
ционално искористување на водните 
ресурси, вклучувајќи j'a и изградбата 
на брани за мали акумулации, особе-
но на водите во пограничните регио-
ни и друго, како и за спроведување 
и контрола на Програмата 1 500 ООО 

2. Средствата од дел IV точка 1 на оваа про-
1рама можат да се користат з а учество во финан-
сирањето на изградбата на објектите Во пресмет-
ковната вредност на објектите влегуваат и средства-
та за истражни работи и средствата за изгорува-
ње на инвестиционо-техничка документација. 

Право на користење на средства на ОВОЈ дел 
од Програмата имаат водостопанските, земјо дел ски-
те и други претпријатија и земјоделските задружни 
претпријатија кои со непосредните водокорисници 
постигнале спогодба за изградба и искористување на 
водата од објектите утврдени во дел IV точка 1 на 
оваа програма 

Предимство при од,обрување н,а овие средства 
имаат објекти кои се од значење и за општонарод-
ната одбрана, односно за објектите во кои народ-
ната одбрана учествува во финансирањето со намен-
ски средства. 

1 . Средствата од дел I точка 4 на 
грама во износ од 15.400.000 динари ќе 
тат за 
1. ДиЈагноетичко прогнозна служба 
2 Општински натпрев,ари за високи 

приноси 
3 Републички и сојузни натпревари 

за високи приноси и тракторски 
натпревари 

4 Земјоделско образование и пропа-
ганда 

5 Бруто личен доход 
6 Материјални трошоци 
7 Општествена исхрана 

оваа про-
се корис-

500-000 

250 000 

1 000 000 

500.000 
7 800.000 
3.900.000 
1.450.000 

ВКУПНО 15 400 000 

V I 

1 Распределбата на средствата од оваа програ-
ма по корисници ја врши Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство врз основа на 
поднесени барања. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки 
предвидени со оваа програма со поголем обем, а 
друга биде нецелосно реализирана, Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство во рам-
ките на вкупно расположливите средства по оваа 
програма врши соодветна прен,амена по мерки. 

2. Министерот за земјоделство, шумарѕтво и во-
достопанство, во рок од 15 дена од донесувањето на 
оваа програма ќе донесе поблизок пропис за начи-
нот на остварувањето на правото за користење на 
средствата утврдени со дел III на оваа програма 

3. Правата и обврските на корисниците на сред-
ствата по оваа програма од дел I точки 1, 3 и 4 
се утврдуваат со договорот што ќе се склучи меѓу 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и корисниците на средствата. 

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

V I I 
Средствата предвидени со оваа програма се не-

повратни. 

V I I I 

Ов,аа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на (објавувањето в,о „Службен весник на 
Социјалистичка Република М а к е д о н и ј а а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БроЈ 08-1923/1 
10 маЈ 1991 година 

Gxonje 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с р. 

282. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот 

од доход („Службен весник на СРМ“, број 42/80, 
38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 
51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 
23/90 и 30/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ДАНОКОТ 

ОД ДОХОД ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
На обврзниците од областа 13 — Здравствена и 

социјална заштита, подгрупата 130160 — Аптеки, се 
намалува општата стапка за плаќање на данокот од 
доход за 1991 година и изнесува 0,06%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Број 23-965/1 
14 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Владата на СРМ, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

283. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за потврду-

вање на Завршната сметка на Народната банка на 
Македонија за 1989 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 16/90), Владата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

1 Делот од вишокот на приходите над расходи-
те на Народната банка на Македонија за 1989 годи-
на, во износ од 62 900 о о о динари се распоредуваат 
на претпријатијата од областа на земјоделството оп-
фатени во Програмата за економско-финансиска кон-
солидација на стопанството и банките во СР Маке-
донија, како нивни основачки влог ка ј банките во 
Републиката. 

2. Распоредот на средствата од точка 1 на оваа 
Одлука, по одделни претпријатија ќе се изврши спо-
ред учеството на секое претпријатие во користењето 
на средствата од примарната емисија на Народната 
банка на Македонија во 1989 година. 

3. За основачкиот влог на претпријатијата од 
точка 1 на оваа Одлука, банките им издаваат ре-
довни (обични) акции. 

Врз основа на акциите од став 1 на оваа точка, 
претпријатијата учествуваат во управувањето со бањ 
ките и во утврдувањето и распоредувањето на до-
бивката. 
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4. Пренесувањето на средствата од точка 1 на 
оваа Одлука Народната банка на Македонија ќе го 
изврши еден месец по отварањето на санационата 
постапка на банките. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка, Република Македонија“. 

Бр. 23-889/1 
30 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Владата на СРМ, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

284. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта на член 122 од Законот за органите на упра-
вата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

3. Собранието на Град Скопје, со' предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе по-
стапка за оценување уставноста на законската од-
редба означена во точка 1 од оваа одлука, затоа 
што со неа се утврдува надлежноста на републички 
орган на управата на тој начин што се одзема дел 
од оригинерните права и должности што ги има Град-
ската заедница и дел од правата и должностите што 
и се пренесени од општините, што не било во со-
гласност со Амандманите XLV и LXIX на Уставот 
на СР Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорена-
та законска одредба се утврдени работите што ги 
врши Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, меѓу кои, и работите што 
се однесуваат на урбанистичкото планирање, сообра-
ќајот, станбено-комуналиите работи, заштитата на 
природните реткости, станбената и комуналната из-
градба и уредувањето на просторот и градежното 
земјиште. 

5. Со член 299 став 1 точка 18 од Уставот на 
СР Македонија и точка 1 потточка 2 од Амандман 
LXXIII на Уставот на СР Македонија, се утврдени 
правата и должностите на Републиката во областа 
на просторното и урбанистичкото планирање, рацио-
налното искористување на просторот, заштитата на 
природата, обезбедувањето услови за здрава живот-
на средина и унапредувањето на човековата околина. 

Според член 408 став 1 од Уставот, за вршење 
на работите на управата во рамките на правата и 
должностите на Републиката се основаат републич-
ки секретаријати (министерства). Според став 3 на 
овој член републичките органи на управата се осно-
ваат, се укинуваат и нивниот делокруг се определува 
со закон, а со став 4 на овој член е утврдена со-
држината на вршењето на работите на управата-
непосредно извршување на законите, општествените 
планови и другите прописи и општи акти, спрове-
дување на политиката на Собранието, следење и од-
говорност за состојбата во областа за која се ос-
новани, давање иницијативи, подготвување предлози 
на закони и други прописи и општи акти, вршење 
стручни работи за Собранието и за Владата, реша-
вање во управни работи, вршење управен надзор, ин-
спекциски и други управни дејности во рамките на 
правата и должностите на Републиката. 

Според точка 2 став 1 од Амандман XLV на Ус-
тавот на СР Македонија во градот во кој се осно-

вани повеќе општини се основа градска заедница 
во која се обезбедува урбанистичкото уредување и 
задоволувањето на комуналните потреби. Општините 
можат, во заеднички интерес, да и доверат на град-
ската заедница и други права и должности. Репуб-
ликата може определени работи од својата надлеж-
ност да и довери на градска заедница. 

Според точка 3 од Амандман LXIX на Уставот 
на СР Македонија, врз основа и во рамките на Ус-
тавот и законот, меѓу, другото, општината донесува 
програма за урбанистичкото уредување на населби-
те, обезбедува развој на комуналните дејности и по-
блиску ги уредува условите за нивното вршење, се 
грижи за изградбата, одржувањето и користењето 
на локалните патишта, улиците и другите објекти 
од општинско значење, го уредува користењето на 
градежното земјиште и деловниот простор и се гри-
жи за заштита и унапредување на животната сре-
дина. 

Од наведените уставни одредби произлегува де-
ка во областа на просторното и урбанистичкото пла-
нирање, сообраќајот, станбено-комуналните работи и 
уредувањето на градежното земјиште определени 
права им,аат и Републиката и општината и градска-
та заедница. Од нив понатаму произлегува дека за 
вршење на управните работи во рамките на своите 
права и должности Републиката може со закон да 
основа органи на управата и да го утврдува нивниот 
делокруг. 

Според мислењето на Судот, со оспорената за-
конска одредба, преку утврдувањето на делокругот 
на Министерството за урбанизам, градежништво, со-
обраќај и екологија, во рамките на правата и долж-
ностите во Републиката, се утврдуваат само облас-
тите од општествениот живот во кои се протега 
надлежноста на ова министерство, а не и содржи-
ната и обемот на неговите овластувања во тие об-
ласти Поради тоа, според мислењето на Судот, ос-
порената законска одредба не ја исклучува можноста 
со соодветни прописи на општината одн,осно на град-
ската заедница, со кои се утврдува организацијата 
и делокругот на општинските односно градските ор-
гани, да се утврди делокругот на тие органи во рам-
ките на правата и должностите на општината од-
носно на градската заедница, со тоа што разграни-
чувањето на надлежноста помеѓу републичките ор-
гани на управата и општинските односно градските 
органи ќе се изврши со законите со кои се уре-
дуваат односите во соодветните општествени облас-
ти. Поради тоа, Судот оцени дека со оспорената за-
конска одредба не се одземаат, ниту се ограничу-
ваат правата и должностите на општината и на град-
ската заедница во областите за кои е основано озна-
ченото министерство. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека 
член 122 од Законот за органите на управата не е 
во несогласност со наведените уставни одредби и од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У, бр. 27/91 
3 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

285. 
Уставниот суд на Македонија, врз осн“ова на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 
април 1991 година,-донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за учество (партици-
пација) на корисниците во трошоците за здравстве-
на заштита, донесена од Собранието па Опшинската 
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самоуправна интересна заедница за здравствена и со-
цијална заштита во Општината Кавадарци на 19 де-
кември 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гладник на Општината Ка-
вадарци“. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 7/91 од 13 март 1991 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на одлуката означета во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави пра-
шањето за нејзината спротивност со член 116 од 
Законот за здравствена заштита. 

4 На седницата Оудот утврди дека означен,ата 
одлука е донесена од Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена и со“-
цијална заштита на Општината Кавадарци и дев,а со 
неа се утврдуваат видовите и висината на учеството 
на корисниците во трошоците за здравствена за-
штита. 

5 Според член 116 став 1 од Замокот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 10/83, 
43/(85, 13/86, 50/87, 27/88, 36/89 и 33/90) средствата за 
здравствен,а заштита можат да се обезбедуваат и со 
учество на корисниците при користењето на здрав-
ствена заштита во цената на одделни видова здрав-
ствени услуги, како и при набавка на ортопедски 

помагала, протетички средства и лекови. Согласно 
став 2 од истиот член на Законот учеството на ко-
рисниците се утврдува со самоуправен општ акт на 
Републичката заедница, водејќи притоа сметка вове-
дувањето односно висината на учеството да не ги 
одвраќа граѓаните од користењето на здравствена 
заштита. 

Од изн,есените законски одредби произлегува де-
ка видовите и висината на учеството на корисниците 
во трошоците за здравствените услуги се утврдуваат 
со општ акт на Републичката! заедн,ица, а не со 
општ акт на Општинската заедница. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Собра-
нието на Општинската заедница ги утврдува видо-
вите и висината на здравствените услуги во кои уче 
ствуваат корисниците на здравствената заштита, Су-
дот оцени дека таа е во спротивноЈТ СО член 116 од 
Законот за здравствена заштита, поради што одлучи 
како во точката 1 од оваа одлука 

У. бр. 7/91 
24 април 1991 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

С А М О У П Р А В Н И С П О Г О Д Б И 

92. 
Врз основа на член 136 од Уставот на СРМ, 

поаѓајќи од потребата за создавање услови за про-
дуктивно вработување на инвалидни лица, а имајќи 
ги во предвид досегашните резултати од политиката 
на планот на вработување на невработените инвалид-
ни лица, Самоуправната интересн,а заедница на пен-
зиското и ин,валидското осигурување на Макед,онија, 
Републичката сам,оуправна интересна заедниц,а за со-
цијална заштита и Републичката СИЗ за вработување 
(во натамошниот текст-, учесници во спогодбата), склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА 
ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1991 

ДО 1995 ГОДИНА 
Член 1 

Со ов,аа спогодба учесниците во спогодбата ги 
уредуваат односите во обезбедувањето на м,атери-
јална основа заради создавање на услови за про-
дуктивно вработување на инвалидни лица како и на-
чинот и условите во обезбедување на средствата за 
периодот од 1991 до 1995 година. 

Член 2 
Заради создавање и унапредување на услови за 

продуктивно вработување на невработените инвалид-
ни лица, учесниците во спогодбата се согласија да 
учествуваат во обезбедувањето на неповратни сред-
ства (н,адоместок за вработување) со едно вработено 
инвалидно лице на неопределено ^реме. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа спогодба се обез-

бедуваат на организациите и претпријатијата за вра- ' 
ботување на инвалиди (во натамошниот текст, орга-
низации) за прилагодување на работните услови, на-
бавка за машини и уреди за продуктивно вработу-
вање на инвалидни лица. 

Член 4 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат во свои-

те финансиски .пл,анови и програми да обезбедат по-
требни средства за извршување на обврските што 
произлегуваат од спогодбата. 

Член 5 
Во обезбедувањето на средствата на надоместо-

кот за вработување по едно невработено инвалидни 
лице пријавено во СИЗ за вработување учествуваат-

1. Самоуправната интересна заедн,ица на пензи-
ското и инвалидското осигурување н,а Македонија за 
вработување на ин,валид на трудот односно лице 
со пречки во психичкиот и физичкиот развој (дете 
на осигуреник). 

2. Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита, за вработување на лице 
со пречки во психичкиот и физичкиот развој ко-
рисник н;а социјална заштита или неооигурено ли-
це по ниеден основ. 

3. Самоуправните интересни заедници за врабо 
тување за секое вработено лице од точка 1 и 2 
од овој член 

Член 6 
Учесниците во спогодбата се согласија износи-

те на надоместокот за вработување да ги утврдува-
ат во текот на годината, врз основа на порастот на 
цените на индустриските производи или пораст на 
личниот доход во стопанството ако е тоа поповол-
но, а во зависн,ост од материјалните можности на 
учесниците во спогодбата. 

Износот, постапката и начинот на одобрување на 
надоместокот за вработување 'од став 1 на ОВОЈ 
член ќе се регулира со посебен акт на учесниците 
во спогодбата. 

Член 7 
Меѓусебните обврски утврдени со оваа спогодба 

не може еднострано да се менуваат или раскину-
ваат. 

Изменување и дополнување на оваа спогодба се 
врши на начин и- постапка како и за нејзиното 
склучување. 

Член 8 
Оваа спогодба влегува во сила со денот на пот-

пишувањето а ќе се применува од 1 јануари 1991 
година до 31 декември 1995 година 

Член 9 
Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ“. 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и и н в а л и д с к о т о осигурува-
ње на Македонија, 

2. Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, 

3. Републичката самоуправна интересна 
заедница за вработување. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е во тек вонпроцесна постапка 
за физичка делба на семејна станбена куќа во Ско-
пје, ул: „Периша Савелиќ" бр. 11, нас. Водно. 

Постапката е покрената на предлог на предла-
гачот Џунџев Методија од Скопје, со истата адреса, 
против противникот Штери Бели, лекар, со непозната 
адреса на живеење. 

Согласно 'Одредбите од ЗВП на противниот Инте-
ри Бели во постапката му е поставен привремен 
старател адвокатот Валеријан Моневски. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ВПИ 
40/91 (91) 

Пред Општинскиот суд Скопје Т — Скопје се 
води постапка за утврдување право на сопственост 
по тужбата на тужителот Фехим Адиловиќ, од Ско-
пје, ул. „Цветан Димов“ бр. 81, против тужените 
Куртиши Зумија, Куртиши Един, Куртиши Агим, 
Куртиши Агрон: и Куртиши Авзи, од Скопје, ул 
„158"-бис бр. 14. 

Бидејќи тужениот Куртиши Агрон е со непоз 
ната адреса се повикува да се јави во судот во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на ова сооп-
штение Во спротивно, ќе му биде поставен привре-
мен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, X П 
бр 4270/89 (89) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води постапка за развод на брак по тужбата на ту-
жителката Неџвије Сулејман од Скопје, застапува-
на од адвокатот Насер Хаџи-Ахметагиќ од Скопје, 
против тужениот Мехмедали Сулејман од Скопје, 
сега со непозната адреса во СР Германија. Вредност 
на спорот 3.500 динари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи-
веење, за привремен застапник му е поставен ад-
вокатот Владо К. Петров од Скопје, ул „Наум Ох-
ридски“ бр. 2, КОЈ ќе го застапува тужениот се до-
дека не се појави пред судот односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека му 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, X П 
бр 904/91 ' (81) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за утврдување постоење на физичка делба по 
тужбата на тужителите Идризи Мевмет, Идризи Ша-
бан, Веапи Ресмије и Јахија Зиза, сите од с. Гре-
биште, Гостиварско, застапувани од адвокатот Са-
лиу Агрон, од Гостивар, против тужениот Идризи 
Реф,ик од с Требиште, Гостив,арско, кој се наоѓа 
во САД со непозната адреса и место на живеење 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот или да ја достави сегашната адреса на живеење 

Доколку во овој рок не се јави, ќе му биде од-
реден привремен старател кај ќе ги застапува - не-
говите интереси во спорот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Гостивар, П. бр. 94/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Фатмир Мамути од 
с Радуша — Скопје, против тужената Ани Кристи 
од Норвешка со непозната адреса на живеење 

З-а привремен застапник на тужената и е поста-
вен адвокатот Валеријан Моневски со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
град Скопје под бр. 0911-1063 од 13 V 1991 година, 
кој ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување 
во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIII 
П бр. 956/91 (92) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Вила Барија од Скопје, 
ул „Шуто Оризари“ бр. 37/5, против тужениот Ви-
ла Ќани од Скопје, сега во странство со непозната 
адреса на живеење, согласно чл. 52 ст. 1 од ЗБ на 
СРМ. 

Се повикува тужениот Вила Ќани да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот или во истиот рок да ја достави свотата се-
гашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател во смисла на одредбите од чл. 84 од ЗПП 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот до 
завршувањето на постапката или до негово појаву-
вање во судот. 

Од О.пштинскиот суд Скопје II — Скопје, IX. 
П. бр. 978/91. (90) 

Пред овој суд е заведен спор за поништување 
на договор за подарок на недвижен имот по туж-
бата на општина Дебар против тужениот Рамиз 
Доброва од Дебар. 

Бидејќи тужениот Рамиз Доброва е на4 привре-
мена работа во САД со непозната адреса, се пови-
кува да се јави во овој1 суд во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето. -

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
застапник 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 69/90. 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за 
сопственост и предавање во владение по тужбата 
на тужителите Шарку Ирфан и други од Дебар, 
против Аме Ќенан од Дебар. 

Бидејќи тужениот Аме Ќенан е оо непозната 
“адреса во САД, се повикува во рок од 30 дена да 
се јави во судот по заведениот спор. 

Во спротивно, ќе му биде поставен: привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 318/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп поднесена е 
тужба за право на сопственост од тужителот Џема-
ил Исламоски од с. Канатларци против тужената 
Насиме Исмаилоска од с. Канатларци, сега во Тур-
ција со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во Општин-
скиот суд во Прилеп во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или да одреди полномошник кој 
ќе ги штити нејзините интереси. 



Стр. 288 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 17 мај 1991 

Во спроти?вно, по истекот на овој рок, на туже-
ната ќе и биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П бр. 26/91 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
физичка делба по предлог на предлагачот Неџати 
Шабани од с. Одри, Тетовско, против тужениот Ме-
ди Шабани од с. Одри, сега оо непозната адреса 
во Германија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи-
веење, се повикува во рок од 15 дена да се јави 
во судот или овласти полномошник кој1 ќе ги шти-
ти неговите права и интереси се до окончувањето 
на спорот. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити 
неговите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 42/91 

Пред овој суд се води спор за враќање на 
ствари по тужбата на тужителот „Видео клуб“ — 
Градски кина од Тетово, против тужениот Абдула-
ки Неџати од Тетово, а сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот, да достави своја адреса или ов-
ласти полномошник. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 378/91 

Пред овој суд се води спор за законск,а издрш-
ка по тужбата на тужителката Славица Стоилковиќ, 
застапувала од Јадранка Стојановска адвокат од Те 
тово, ул. „Браќа Симовски“ бр. 18, против тужени-
от Деј,ан Стоилковиќ од Тетово, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се 
јави во судот или да овласти полномошник кој ќе 
ги штити неговите права и интереси се до окон-
чувањето на спорот. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе 
му постави привремен старател 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр 6 0 9 / 9 1 
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