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925. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1991 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ^ 
КИОТ БУЏЕТ ЗА 1991 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА 

ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Од средствата предвидени во Републичкиот бу-
џет за 1991 година во Раздел 65, позиција 539 
Учество во изградбата на водоводи во општините, 
се распоредува износ од 28.000.000 динари и тоа-за: 

Општина Битола з.ооо.ооо,оо дин. 

Општина Виница 

за изградба на градскиот водовод во склоп на ре-
гионалниот водовод ,,Злетовица“. 

— Општина Гевгелија 500.000,00 дин. 

за надградба на водоводот во с. Дојран 

- Општина Кочани 700.000,00 дин. 

за надградба на градскиот водовод во склон на ре-
гионалниот водовод „Злетовица“. 

— Општина Кратово 1.000.ООО,00 дин. 

за надградба на градскиот водовод со селските на-
селби во склоп на регионалниот водовод „Злетовица“. 

— Општина Крива Паланка 500.000,00 дин. 

за изградба на водоводот во с. Огут 200.000,00 ди-
нари и надградба на градскиот водовод ЗОО.ООО,ОО 
динари. 

— Општина Крушево 500.000,00 дин. 

за надградба на градскиот водовод и истражни ра-
боти на каптажата „Езериште". 

Општина Охрид 1.500.000,00 дин. 

за студии и испитување за водоводи во населбите: 
.Подмоље, Оровник, Трудбеник, Аеродром и Горенци, 
но зоо.ооо,оо динари. 

Општина Пробиштип 1 ООО.ООО,ОО дин. 

за изградба на градскиот водовод во склоп на ре-
гионалниот водовод „Злетовица“. 

— Општина Ресен 1.500.000,00 дин. 

за изградба на отпочнатите со градба водоводи во 
селските населби и бунарите во с. Царев Двор. 

— Општина Свети Николе 500.000,00 дин 

за изградба на водовод кој ќе ги поврзува месните 
населби Црнигишта-Амзабегово и Кадрифаково. 

и тоа за изградба на водоводите во селските на-
селби во селата: Жабени, Средно Егри, Креченица, 
Лажец, Меџитлија. Оптичари и Живојно по 200.000 
динари или вкупно 5.400.000 динари и средства за| 
надградба на градскиот водовод во износ од 
1.600.000 динари. 

- Општина Македонски Брод 500.000,00 дин. 

за надградба на градскиот водовод. 

— Општина Валандово 300.000,00 дин. 

за надградба на водоводот во градот односно за 
изградба на резервоар. 

— Град Скопје 
— Општина Кисела Вода 

io.ooo.ooo,oo дин. 
i.ooo.ooo,oo ДИН. 

за изградба на водоводите во населените места за 
регионалниот водовод „Патишка Река“. 

— Општина Чаир 2.000.000,оо дин. 

за изградба на водоводите во населените места: Мир-
ковци, Бањани, Горњани, Чучер, Сандево, Глумово 
и Бразда. 

Општина Карпош 2.000.000,00 дин. 

500.000,00 дин. 
за изградба на водоводи во селата: Бојане, Радуша 
и Рашче. 

Општина Гази Баба ѕ.ооо.ооо,оо дин. 

за изградба на регионалниот водовод во изградба! 
кој ги поврзува населените места: с. Јурумлери, е. 
Марино, с. Илинден, с. Ајватовци, и с. Бунарџик 
со крак за с. Петровец. 

Општина Струмица i.ooo.ooo,oo дин. 

за надградба на градскиот водовод во дел од така-
наречената висока зона. 

— Општина Струга i.ooo.ooo,oo дин. 

за надградба на градскиот водовод со новата кап-
тажа на водите од изворот на река Шум. 

Општина Т. Велес 2.ооо.ООО,00 дин. 
за надградба на градскиот водовод (за студии и 
проектирање) 1700.000,00 дин. и изградба на водо-
вод во населеното место Превалец 300.000,00 дин. 

— Општина Штип 2.000.000,00 дин. 

за изградба на водоводи во селата: Шашаварлија. 
Калаузлија, Лакавица и Вртешка, средства во износ 
од i.ooo.ooo,oo динари и надградба на градскиот во-
довод 1.000.000,00 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се ко-
ристат за учество на Републиката во изградба на 
водоводи во општините во висина од SOVg од сред-
ствата што ги обезбедува општината. 
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Средствата од став 1 на оваа точка се корис-
тат без обврска за враќање, а сразмерно на уче-
ството на општината. / 

3. Останатите средства во висина од 7.000.000,00 
дин. од средствата предвидени во Републичкиот бу-
џет остануваат не распоредени. 

4. За спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи Министерството ?а финансии, а за начинот, ди-
намиката и наменското користење на средствата, 
Министерството за финансии ќе склучи договор со 
општините. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-213а/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

месеците октомври, ноември и декември 1991 годи-
на, се определуваат од основата која се утврдува во 
висина на просечниот чист личен доход остварен во 
Републиката во претходното тримесечје од 5.621,00 
динари и изнесуваат. 

I група 
II група 

III група 
IV група 
V група 

2.810,50 динари 
2.248,00 динари 
1.799,00 динари 
1.405,00 динари 
1.124,00 динари 

926. 
Врз основа на член 10 од. Законот за обезбе-

дување средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на 
СРМ“, бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 
и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за 
мерките кои може да се преземат заради спречување 

ѕ и отстранување на нарушувањата на тековите во 
стопанството во Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“, бр 46/90), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО) ЈА 
ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУА-

РИ-СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено престанување на 
обврската за уплатување на средства од обврзниците 
што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1986 до 1991 година, во периодот ја-
нуари-септември 1991 година („Службен весник на 
СРМ“, бр. 4/91, 15/91 и 34/91), во насловот и во точка 
1, зборовите: „периодот јануари-септември'/, да се 
бришат 

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

Бр. 23-2261/1 
31 октомври 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 
д-р Блаже Ристовски, с. р. 

Износите на цивилните инвалиднини во точка 
1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврду-
вањето на остварениот просечен месечен чист личен 
доход во Републиката во периодот јули -Ј септември 
1991 година објавен од страна на Републичкиот 
завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците јули, август и , септември 1991 година, ко-
нечно се определуваат од основата која се утврдува 
на просечниот месечен чист личен доход остварен 
во Републиката во периодот април јуни 1991 го-
дина, од 4.615,00 динари и изнесуваат: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

V група 

2.307,50 динари 
1.846,00 динари 
1.477,00 динари 
1.154,00 динари 

923,00 динари 
з. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 

од објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 1147 
25 октомври 1991 година 

Скопје ' , 
Министер 

за труд и социјална политика, 
. Илјаз Сабриу, с. р. 

927. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за 

цивилните инвалиди од војната („Службен весник 
на СРМ“ бр. 33/76, 25/79. 11/81. 4/85 И 12/89), ми-
нистерот на Министерството за труд и социјална 
политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА 

ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната ,за 

928. 
Врз основа на членовите 1, 2, 4, 9, 12 и 16 

од Законот за републичките награди („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 40/87), член 1 од Законот за из-
менување на Законот за републичките награди 
(, Службен весник на СРМ“ бр. 36t/S9) и член 8 од 
Правилникот за работа на Одборот за доделување 
на наградата „11 Октомври“, Одборот за доделува-
ње на наградата „11 Октомври“, на седницата одр-
жана на 16 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ 
ВО 1991 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО СТОПАНСТВОТО 
ЗДРАВСТВОТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И 

УМЕТНОСТА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. За долгогодишни особено значајни оствару-
вања постигнати во стопанството, наградата се до-
делува на: 

1. Горѓи Гајдов, стопанственик и претседател на 
асоцијацијата на, мало стопанство и приватниот се-
ктор во Скопје — Скопје. 

2. Претпријатието во општествена сопственост — 
Индустрија за автомобилски делови и трактори 
,РУЈЕН" — Кочани. 

II. За долгогодишни особено значајни оствару-
вања постигнати во здравството, наградата се доде-
лува на: 

1. Гинеколошко-акушерската клиника на Меди-
цинскиот факултет во Скопје — Скопје. 

III. За долгогодишни особено значајни оствару 
вања во областа на образованието и науката, награ-
дата се доделува на: 
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1. Д-р Ангел Ангеловски, научник и редовен 
професор на Градежниот факултет — Скопје. 

2. Шумарскиот факултет — Скопје. 
IV. За долгогодишни особ,ено значајни оствару-

вања во областа на уметноста, наградата се доде-
лува Ha.-

l, Никола Атанасов), музички уметник — Скопје. 
2. Михајло Николовски, композитор и редовен 

професор на ФМУ — Скопје. 
V. На наградените им се доделува: 
— на поединец: диплома, плакета и паричен из-

нос од осум (8) просечни лични доходи исплатени 
во стопанството во Република Македонија во триме-
сечјето јули — август — септември 1991 година; 

—- на организација: диплома и плакета. 
VI. Согласно член 15 од Законот за републички-

те награди, оваа одлука да се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“, а преку печатот 
и другите средства за јавно информирање да се 
објави најдоцна до 8 октомври 1991 година. 

Бр. 1243/1 
19 септември 1991 година 

Скопје. 
Претседател на Одборот, 

акад. проф. д-р Пенчо Давчев, с. р. 

929. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 25 септем-
ври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА урбанистичкиот проект за де-
ловно-станбеи објект во 2-ра урбана единица — зона 
на градски центар во Охрид, донесен со решение на 
Извршниот совет на Собранието на општината Ох-
рид на 19 декември 1989 година. 

2. СЕ СТАВА вон сила решението на Уставниот 
суд на Македонија У. бр. 58/91 од 26 јуни 1991 го-
дина за запирање на извршувањето на поединечните 
акти и дејствија преземени врз основа на урбанис-
тичкиот проект означен во .точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во „Службен гласник 
на општина Охрид“. 

4. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 58/91 од 26 јуни 1991 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на урбанистичкиот проект 
означен во - точката 1 од оваа одлука; затоа што со 
него била извршена измена на основниот урбанис-
тички план без јавен увид и јавна расправа, поради 
што се постави прашањето -за неговата спротивност 
со Законот за системот на просторното и урбанис-
тичкото планирање. 

Исто така, Судо,т со решението нареди запирање 
на извршувањето на поединечните акти и дејствија 
преземени врз основа ,на оспорениот урбанистички 
проект, до донесување конечна одлука. 

5. Во одговор на наводите во решението за по-
ведување на постапката . подрачната организациона 
единица на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија во Охрид, наведе де-
ка оспорениот .урбанистички проект е во согласност 
со текстуалниот дел од Основниот урбанистички план 
на град Охрид, во кој е определено при деталното 
планирање на централното градско подрачје да се 
предвидува изградба на колективни станбени згради, 
со деловен простор во приземните делови,, каква што 
е и зградата во оспорениот проект и дека не е во 
спротивност со законот што бил во сила во време на 
неговото донесување, според кој извршниот совет бил 
овластен да донесува урбанистички проекти без одр-
жување јавен увид и јавна расправа. Исто така, се 
смета дека издавањето на решенија за локација на 
подрачна за кои е донесен само основен урбанистич-
ки план, има основ во член 53 од Законот, поради 

што и нема услови Судот да го запре извршувањето 
на поединечните акти и дејствија за издавање лока-
ција за градба. 

6. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот урбанистички проект е предвидена изградба на 
станбено-деловна целина од четири сврзани ламели 
на аголот на вкрстосувањето на улиците „Борис Кид-
рич" и „Димитар Влахов“, која не е предвидена во 
Основниот урбанистички план за истиот простор. 
Исто така, Судот утврди дека оспорениот урбанистич-
ки проект не бил ставен на јавен увид и јавна рас-
права. 

7. Според член 31 став 4 од Законот за системот 
на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/85), кој беше во сила во 
време на донесувањето на оспорениот урбанистички 
проект, урбанистичките планови, освен урбанистич-
киот проект, задолжително се ставаат во фазата на 
нацрт на план на јавен увид и јавна расправа, а 
според член 34 став 4 од овој закон собранието на 
општината може донесувањето на урбанистичкиот 
проект да го пренесе на својот извршен совет. При 
тоа со урбанистичкиот проект не може да ,се вршат 
измени во урбанистичките планови. 

Според член 1Ѕ од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за системот на просторното 
и урбанистичкото планирање (,,Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90), со кој е заменет членот 31, нацртот 
на урбанистичкиот план. задолжително се става на 
јавна расправа, а според член 23 од овој закон, со 
кој е заменет членот 34, и урбанистичкиот проект 
се донесува по постапка пропишана за донесување 
на урбанистичките планови. 

Со оглед на тоа што со оспорениот урбанистич-
ки^проект се ,вршат измени и дополнувања на Основ-
ниот урбанистички план односнр се врши детално 
планирање од Извршниот совет на Собранието на 
општината Охрид и што во фазата на нацот не е 
обезбеден јавен увид и јавна расправа, Судот оцени 
дека тој е во спротивност со означените законски 
одредби. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 58/91 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

930. 
Врз основа на член 7 ст.. 2 од Законот за адво“-

катурата и другите видови на правна помош („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 6 / 7 2 и 1 3 / 7 8 ) и член 1 3 од 
Тарифата за наградата и надоместокот на трошоци-
те за работа на адвокатите, Претседателството на 
Адвокатската комора на Македонија на седницата 
одржана на 2 ноември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

Износите на наградите предвидени во член 12 
од Тарифата за наградата и надоместокот на трошо-
ците за работа на адвокатите се зголемуваат за 
1 0 ОР/о. 

Предвидените проценти за саатнина, паушал и 
други проценти во член 12 од Тарифата остануваат 
исти. 

Оваа одлука влегз^ва во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 2 0 3 

2 ноември 1991 година 
Скопје 

Претседател на Адвокатската 
комора на Македонија, 

адв. Јордан Дескоски, с. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор по тужбата на 
тужителот- Водостопанско претпријатие „Полог“ ул. 
„Б. Кидрич" бр. 84, Тетово, против тужениот Беќири 
Нејази од с. Д. Палчиште, а сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или 
во истиот рок да определи свој полномошник„ Во 
спротивно, по истекот на овој рок судот ќе му по-
стави свој полномошник преку Центарот за соци-
јални работи во Тетово, кој ќе ги штити неговите 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 917/91. 

Пред овој суд е поднесена тужба за долг од 
тужителот АД „Интермаркет" — Тетово, против 
тужениот Зекири Рамадан од с. Појатиште, општина 
Урошевац, а сега со непозната адреса на живеење 
во Швајцарија. 

Бидејќи адресата на тужениот не е позната, се 
повикува истиот во рок од 30' дена по објавува-
њето на огласот, да се јави во судот, да достави ад-
реса или овласти полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Цента-
рот за социјални работи ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 495/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за исполнување на договор- и за враќање на 
заем по тужбата на тужителот Рафи Мурат Адеми-
од с. Шипковица — Тетовско, против тужениот Ре-
шат Саит Рамадани од с. Шипковица. Вредност на 
спорот 163.966 динари 

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена рабо-
та во СР Германија со непозната адреса на живеење, 
се повикува истиот да се јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот, или пак да 
постави свој полномошник. Во спротивно, по исте-
кот на рокот судот ќе му одреди привремен старател 
преку Цента1рот за социјални работи во Тетово кој 
ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 1353/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип е покрената 
постапка за сопственост на ствари стекнати во брак, 
но тужбата на тужителката Игбал Бајрамов^ од 
Штип, против тужениот Демир Асан Бајрамов од 
Штип, а сега со непозната адреса на живеење во 
Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Штип. во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот ,да достави точна адреса на престојува-
лиштето или да определи свој полномошник. Во 
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник 
по службена должност кој ќе ги застапува неговите 
интереси до завршувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 698/91. 

6 ноември 1991 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3521/91, на регистарска влошка бр. 
1-1304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на својството на Центарот за примена на ра-
диоизотопи во стопанството „Скопје“ — Скопје, 
Карпош II бб, со следните податоци-. Се менува 
својството на застапник во внатрешен промет: Тодор 
Ановски, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува Тодор Ановски директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3521/91. (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје,, со реше-
нието Срег. бр 4756/91, на регистарска влошка бр. 
4-10917-0-0-0, го запиша во судскиот регистар врше-
њето на стопанската дејност под фирма-. Кунг фу 
клуб „Шао Лин“ — Скопје, ул. ^Финска“ бр. 16-а„ 
со следните податоци: 

Дејност: 070121; 070122; 070123; 070132; 070140; 
070219; 070221; 070223; 070224, 070227) 070230; 070240; 
070250; 090123; 090140; 090150; 090160; 090189; 110202; 
110909; 120312; 120361; 120410; 120420; 130132. 

Во правниот промет клубот има неограничени 
овластувања и целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Зоран Петков-
ски со неограничени овластувања. 

Од Окружоиот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4756/91. (172) 

Окружниот стопански суд ве Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2465/91, на регистарска влошка бр. 
1-1879-1-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето на ООЗТ Спомен дом на културата „Кочо Ра-
цин“ — Кичево, поради издвојување од РО Центар 
за култура, информации и образование „Кочо Ра-
цин“ и конституирање во нова РО Спомен дом на 
културата „Кочо Рацин“, Ц. О., Кичево, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 72. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2465/91. v (173) 
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