
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Вторник, 2 април 1991 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 15 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

138. 
Врз основа на Амандманот LXXV од Уставот на 

СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во 
врска со член 1 и 2 од Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателе 
на Социјалистичка Република Македонка, на 25 
м а т 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ковачовски Благој Тони од Струмица, 
2. Стојковски Mишо Киро од' с. Габрово. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица: 
1. Гоцевски Методи од с. Саса, во траење од 5 

месеци, 
2. Ристевски Благоја Илија од Прилеп, во тра-

ење од 2 месеца 
III 

Делумно се ослободуваат од натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Костовски Коле Димко од Охрид, во траење 
од 1 година, 

2. Георгиевски Борислав "Зоран од Скопје, во 
траење од 1 година, 

3 Новковски Павле Милан од Скопје, во траење 
од 9 месеци, 

4. Карапетров Ацо Орданчо од Кавадарци; во 
траење од 6 месеци, 

5. Темелков Трајко Ванчо од с. Костурино, во 
траење од 6 месеци, 

6. Тодоровски Зарко Звоне од с. Косматец, во 
траење од 6 месеци -

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во .,Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 08-176 
25 март 1991 година 

Скопје 
- Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

за единствена класификација на дејностите, како и 
за работниците што работат во организации што 
се финансираат од приходи од даноци и придонеси. 

2.- Исплатата на надоместокот за превоз и за 
општествена исхрана се укинува од 1 април 1991 
година. 

3. Исплатените средства за регрес за годишен 
одмор за 1991 година имаат третман на исплатени 
средства за лични доходи за кои треба дополнител-

,но Да се платат даноци и придонеси. 
4. Контрола над спроведувањето на оваа одлука 

врши Службата на. општественото книговодство во 
Македонија. 

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

Бр. 23-681/1 
28 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

140. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот з^ 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Томислав Стефоски, секретар на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, се именува 
за републички советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија 

2. Ова решение влегува во сила од денот на 
престанокот на функцијата секретар на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, а ќе се 
објави во „Службен весник“ на СРМ“. 

Бр. 17-49/2 
24 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

139. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за 

Владата на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, НА-

ДОМЕСТОК ЗА ПРЕВОЗ И ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ИСХРАНА ВО 1991 ГОДИНА 

1 Со оваа одлука, во 1991 година привремено 
се укинува исплатата на средства за регрес за годи-
шен одмор, надоместок за превоз и за општестве-
на исхрана, за работниците што вршат дејност рас-
поредени во областите од 12 до 14 според Одлуката 

141. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ^ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Афрдита Бај-
рами „досегашен самостоен советник во групата за 
прашања од општествено-политичкиот систем во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17 172/2 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

142. 
Врз основа на член 46 став, 5 од Законот за 

Владата на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 

ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

1. Се разрешува од должноста заменик на ди-
ректорот на Републичкиот завод за статистика Вла-
димир Тевдовски, поради заминување на друга дол-
жност, заклучно со 31 март 1991 година. 

2. Ова решение !ќе се објави во ,„Службен вес-
ник на СР Македонија“. 

Бр. 17-494/2 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

143. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува м-р Петар 
Наумоски, досегашен секретар на Собранието на 
општина „Кисела Вода“ — Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-576/2 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

144. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За виши советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Ратка 
Ковачева, досегашен советник на републичкиот се-
кретар за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17 577/2 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

145. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4Q/90), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија се назначува Доксим Дирлев, 
преземен работник од СКМ во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-57Ѕ/2 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

146. 
Врз основа на член 211 став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90) Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА КОМИ-

СИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА СРМ 

1. За претседател, членови и нивни заменици 
на Дисциплинската комисија при Владата на СРМ 
се именуваат: -

а) за претседател: 
— Доброслав Кучера, началник на Бирото за 

претставки и предлози во Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ; 

б) за заменик на претседателот: 
— Евица Димовска; помошник на секретарот на 

Секретаријатот за законодавство; 
в) за членови: 
— Бранко Наумовски, помошник на републич-

киот секретар за правосудство и управа, 
— Трипун Трипуновски, началник на Одделение-

то ,за јавен ред и мир при Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи; 

г) за заменици на членовите: 
— Димитар Спировски, виши советник во Со-

бранието на СРМ; 
— Стојан Стојчев, помошник -началник во Служ-

бата за државна безбедност во Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-594/1 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

117. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90). Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува м-р Димитар Тодевски, досега-
шен секретар за финансии на општината „Карпош“ 
— Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 

,на СРМ“. 

Бр. 17 595/1 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

Врз основа на член 153 став з и член 239 од 
Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-
ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И 
ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО 

НА ПЕНЗИЈА 

1.'Ce разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на човековата 
околина Чедомир Теов, заклучно со 30 април 1991 
година, на негово барање, од здравствени причини. 

2. На именуваниот му престанува работниот од-
нос заклучно со 30 април 1991 година со право на 
пензија. 

3. Ова решение ќе се објави во ,„Службен вес-
ник на СР Македонија“ 

Бр. 17-596/1 
15 март 1991 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

149. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на не-
движностите („Службен весник на СРМ“ бр 27/86), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарската општина Кра-
тово, Собрание на општината Кратово, со вкупна 
површина од 1 394 ха, 39 ари и 87 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1 април 1991 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина 

Бр 11-405/1 
29 март 1991 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл геод инж. Коста Христов, с р. 

150. 
Врз основа на член 17, став 4 и член 18, став 5 

од Законот за превозот во патниот сообраќај („Служ-
бен весник на СРМ“, број 36/90), претседателот 
на Републичкиот комитет за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и заштита на човековата околина, 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО, ОПРЕМУВАЊЕТО И ОДР-
ЖУВАЊЕТО НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, АВТО-

БУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ 
ПРОСТОРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Обележувањето,'опремувањето и одржувањето на 

автобуските станици, автобуските стојалишта и авто-
буските простори се врши според одредбите на овој 
правилник. 

II. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, 
АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ 

ПРОСТОРИ 

Член 2 
Автобуската станица се обележува со знак за 

известување што одговара на знакот за известување 
пропишан за автобуските стојалишта. 

Автобуската станица, покрај знакот од став 1 
на овој член, се означува со натпис „Автобуска ста-
ница“ и со називот на местото. 

Формата, големината и бојата на натписот, како 
и местото на кое се поставува треба да одговараат 
на градежниот изглед на автобуската станица. 

Член 3 
Автобуското стојалиште се обележува со знак 

за известување, (111-49) пропишан со Правилникот за 
сообраќајните знаци на патишта („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 48/81, 59/81, 17/85 и 50/88). 

Автобуското стојалиште, покрај знакот од став 1 
на ОВОЈ член, се означува со Натпис „Автобуско сто-
јалиште“ и со називот на местото, а може да има 
и други натписи што служат за известување на пат-
ниците. 

Натписот, „Автобуско стојалиште“ заедно со на- -
зивот на местото се истакнува на видно место на 
автобуското стојалиште. 

Член 4 
Автобускиот простор се обележува со знак за 

известување што одговара на знакот за известување 
пропишан за автобуските стојалишта. 

Автобускиот простор покрај знакот од став 1 на 
овој член, се означува со натпис Автобуски прос-
тор“ и назив на просторот и превозникот, а може 
да има и други натписи што служат за известува-
ње на патниците 

III ОПРЕМУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ И 
АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА 

Член 5 
Автобуската станица ги има најмалку следните 

простории и уреди: 
1) потребен број означени и покриени перони 

за безбедно прифаќање и отпремање на возилата, 
патниците и багажот во број што обезбедува нај-
малку еден перон за секое поаѓање на автобусите 
во времето од 15 минути при максималниот број 
на автобуски поаѓања утврдени со возниот ред. 
Означувањето се врши со броеви, така што броевиг 
те да бидат видливи за патниците на пероните и за 
возачите на автобусите. 

Покривањето на пероните се изведува на начин 
да ги штити патниците од атмосферски врнежи при 
влегувањето во автобусите. 

На пероните се поставува светлосна сигнализа-
ција за регулирање на доаѓањата, задржувањата и 
поаѓањата на автобусите Под светлосна сигнализа-
ција се подразбира семафор што има црвено и зе-
лено светло, а се поставува на секој перон, така да 
биде лесно видлив за возачите на автобусите, 

2) простории за задржување' на патниците (че-
кална). Чекалната треба да има таква димензија 
што ќе овозможи прифаќање на најмалку 30% од 
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патниците што доаѓаат, односно поаѓаат, од авто-
буската станица во време од еден час; 

3) потребен број на шалтери за продавање на, 
возни билети во зависност од бројот на патниците 
што ги опслужува автобуската станица. . 

Шалтерите .за продажба на автобуски билети 
мора да бидат означени со броеви со тоа да прис-
тапот на шалтерите мора да биде обезбеден во че-
калната. На секој шалтер мора да биде означено 
за кои поаѓања се издаваат возни билети на тој 
шалтер; 

4) ,шалтер за информации; 
5) простории за чување на багаж (гардероба); 
6) потребен број на простории за сместување на 

билетарските.. отпремничко-диспечерските и други ( 
служби, (информации, гардероба, служба за општи 
работи, раководители и др.). 

Просториите за отпремно-диспечерската служба 
мора да бидат поставени така да /од нив е овозмо-
жен увид во состојбата на пероните и сообраќајни-
те површини на автобуската станица,-

7) инсталација за јавен санитарен чвор снабден 
со потребен капацитет на текушта вода и вода за 
пиење која не може да биде сместена во простории-
те на санитарниот чвор; 1 

8) разгласни уреди за следење на движењето на 
автобусите и давање информации за тоа; 

Известувањата што се даваат преку разгласните 
уреди мораат да се слушаат во чекалната и на пе-
роните на автобуската станица. 

9) соодветна инсталација за осветлување 'на прос-
ториите во автобуската станица, пероните и мани-
пулативните површини; 

10) уреди за затоплување и проветрување на зат-
ворените простории; 

11) противпожарни апарати и прирачна аптека 
во број што одговара на капацитетите на автобуска-
та станица,-

12) манипулативни површини за безбедно дви-
жење на автобусите и пешаците; 

13) книга, за забелешки на патниците; 
14) табла за соопштување на задоцнувањата; 
15) возен ред истакнат на видно место,- и 
16) тарифа (ценовник) за превозните услуги. 
Просториите и уредите од став 1 на овој члеа 

мора да ги задоволуваат основните хигиенски, тех-
нички и санитарни услови и да бидат опремени со 
соодветни направи заради удобно и безбедно задр-
жување на патниците и нормално вршење на рабо-
тите. 

Член 6 
Автобуската станица може да има и други прос-

тории и уреди за потребите на работниците и дру-
гите корисници (просторија за давање угостителски 
и туристички услуги, за одмор на возниот персонал, 
за претставништво на корисникот на станицата 
и др.). 

Член 7 
Автобуското стојалиште ги има најмалку след-

ните простории и опрема: 
1) затворен простор од трите страни и горниот 

дел што во потполност ги штити патниците од вет-
рови и атмосферски врнежи изграден од погоден 
материјал; 

2) извод од возниот ред на автобуските линии 
што поаѓаат, доаѓаат и ,поминуваат на односното сто-
јалиште. 

IV. ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, 
АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ 

ПРОСТОРИ 

Член 8 
Во автобуските станици, автобуските стојалишта 

и автобуските простори задолжително се обезбедува 
редовно одржување на објектите и просториите, ка-
ко и редовно функционирање на инструментите и 
уредите. 

Член 9 
Во ноќните часови на работното време автобус-

ките станици и пероните мораат да бидат осветлени. 

Чекалните во автобуските станици мораат да 
бидат во зимскиот период затоплени со температура 
од најмалку 180 С, а во летниот период проветрувани. 

Член 10 
Големината на просторот на автобуската стани-

ца, автобуското стојалиште и автобускиот простор 
за застанување на автобусите зависи од бројот на 
автобусите што треба едновремено да застануваат. 

Просторот на автобуската станица, автобуското 
стојалиште и автобускиот простор од став 1 на овој 
член мора да биде бетониран, асфалтиран, поплочен 
или.постелен со коцка. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 11 

Постојните автобуски стојалишта ќе се сообра-
зат со Одредбите на овој правилник во рок од две 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. f 

Член 12 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за обележувањето, опре-
мувањето и одржувањето на автобуските станици и 
постројки („Службен весник на СРМ“, бр. 31/86). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во .,Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-485 
март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на 

човековата околина, 
дипл. град. инж. Андреј Токарев, с. р. 

151. 
Врз основа на член 35 став 2 точка 2 од Зако-

нот за превозот во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ“ број 36/90), претседателот на Репуб-
личкиот комитет за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и заштита на човековата околина пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНС-

ПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАКАЈ 

1. Легитимацијата, со која се утврдува својство-
то на инспектор за патен сообраќај, се издава спо-
ред образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата е 10 х 7 см, а 
нејзините корици се полутврди и обоени со црвена 
боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската годи-
на во која е издадена односно за календарската 
година за која е нејзиното важење продолжено, до-
колку изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата го врши органот што ја издал легити-
мацијата. 

4. Инспекторот за патен сообра!ќај на кого функ-
цијата му престанала, должен е веднаш, а најдоцна 
во рок од 3 дена, да ја врати легитимацијата на 
органот што ја издал. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши најдоцна до 31. V. 1991 година. 

6. Со влегувањето во сила на ова упатство прес-
танува да важи Упатството за легитимацијата на 
инспекторот за Тттен сообраќај („Службен весник; 
на СРМ“ бр. 2/86). 

7. Ова упатство влегува во “ сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-485 
март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на 

човековата околина, 
дипл. град. инж. Андреј Токарев, с р. 
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ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР 
ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

(Формат 10 х 7 см) 

(Првата страна на кориците Грб на 
Републиката) 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

(Втората страна на кориците 
фотографија големина 6x4) 

(Своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(назив на органот кој ја издал легитимацијата) 
овластен е на те-

(име и презиме на инспекторот) 
риториЈата на Републиката да ги врши работите на 
инспекцијата на патниот сообраќај предвидени со 
соодветните прописи и ги врши правата и должнос-
тите што се утврдени со нив на инспекторот за па-
тен сообраќај. 
Број 
ден 199— год 
Во —^— 

(М.И) 

(Потпис на функционерот на органот) 

(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 
Легитимацијата важи -

до 199— година 
(М. П.) 

(Потпис на функционерот 
на органот) 

до 199— година 
(М П) 

(Потпис на функционерот 
на органот) 

до 199— година 
(М. П.) 

(Потпис на функционерот 
на органот) 

(Петта, шеста итн. - внатрешна страна. Извод од За-, 
конот за превоз во патниот сообраќај. Текст на 
членот 29, 30 31, 32) 
(Третата и четвртата страна од кориците остануваат 
празни) 

160. 
Врз основа на точка 1 на член 73 и член, 153 

до 157 од Статутот на Македонската академија на 
науките и уметностите („Службен весник на СРМ'41 

бр. 30/78 и 31/83), Собранието на Македонската ака-
демија на науките и уметностите, на седницата одр-
жана на 28 февруари 1991 'година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУ-

КИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

Член 1 
Во член 101 и 102 од Статутот на Македонската 

академија на науките и уметностите по зборот „ко-
мисии“ се додава зборот „совети“. 

Член 2 
Во глава V оддел 4 Институти и други научни 

единици, во членовите 105—112 насекаде во текстот 
по зборот ,.институти“ се додава зборот „центри“. 

Член з 
По член 107 се додаваат два нови член 107а и 

1076 кои гласат: 
„Член 107а 

Раководителот на институтот, центарот или дру-
гата научна единица раководи со институтот, цента-
рот или другата научна единица. 

Правата и обврските на раководителот на инсти-
тутот, центарот, односно другата научна единица 
поблиску се определуваат со акт на Претседател-
ството. 

Член 1076 
Во институтите, центрите и научните единици 

постои научен совет. Членовите на советот ги име-
нува Претседателството на Академијата од редот на; 
членови на Академијата и други научни работници 
предложени од соодветните одделенија на Академи-
јата. 

Задачите на научниот совет се определуваат со 
посебен акт што го донесува Претседателството на 
Академијата“ 

Член 4 
Во член 111 втората реченица се менува и гласи; 

„Изборот во, научно соработничко и стручно звање го 
врши научниот совет, а го потврдува Претседател-
ството на Академијата“. 

Член 5 
Во член 112, став 1 точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „со одлука на Прет-
седателството“. 

Член 6 
Во член 122, став 2, по точка 6 се додава нова 

точка 7 која гласи: -
„7/ Финансирање на дејноста на научните инсти-

тути, центрите и другите научни единици“. 
По ,став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Финансискиот план на Академијата содржи по-

себна финансиска пресметка за финансирање на деј-
носта на институтите, центрите и другите научни 
единици“. 

Член 7 
Во член 123, став 1 зборовите „на Секретарија-

тот“ се бришат, а зборовите: „согласно со начелата 
на слободна размена на трудот и законските про-
писи“ се заменуваат со зборовите: „според основи-
те и мерилата утврдени со закон или друг акт“. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Доходот од став 1 на овој член го сочинуваат 

остварените средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка“. 

По став 2 се додаваат 2 нови става, 3 и 4, кои 
гласат: \ 

- „Во рамките на средствата за материјални тро-
шоци на Академијата, на работниците во работната 
заедница им се исплатува надомест за одредени ма-
теријални трошоци. 

Начинот за пресметување на висината на надо-
местоците од став 3 на овој член се утврдува со по-
себни акти во ,зависност од висината на средствата 
што се издвојуваат за тие намени од Републичкиот 
буџет“. 

Член 8 
Во член 124, став 2 зборовите „по претходно до-

биено мислење од работната заедница“ се бришат 
Став з се брише 

Член 9 
Член 125 се менува и гласи: 
„Средствата од член 123 од овој Статут се рас-

поредуваат со финансиски план 
Финансискиот план на работната заедница го 

донесува работната заедница во согласност со сек-
ретарот на Секретаријатот“. 

Член 10 
Во член 126, став 1, точката на крајот се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите:4 „на ра-
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ководител на институт, центар или на научна едини-
ца, како и на секретарот на Секретаријатот“. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Наредбодател на средствата распоредени со фи-

нансискиот план на работната заедница е секретарот 
на Секретаријатот“. 

Член 11 
Член 143 се менува и гласи.-
Општите акти за организација и работа на на-

учните и стручните единици и на Секретаријатот на 
Академијата, како и општите акти за систематизаци-
ја на задачите и работите во научните и стручните 
единици и во Секретаријатот на Академијата ги до-
несува Претседателството на ,Академијата на предлог 
на секретарот на Секретаријатот“. 

Член 12 
Во член 145, став 1 се брише. 

Член 13 
Во член 148, став 3 зборовите „познавање на 

најмалку еден странски јазик“ се заменуваат со збо-
ровите „активно знаење на еден светски јазик“. 

Член 14 
По член 148 се додава нов член 148а кој гласи: 
„Претседателството на Академијата со посебен 

акт ја определува постапката и условите за избор 
на секретар на Секретаријатот“. 

Член 15 
Во член 150 став 2 се менува и гласи: 
„Секретарот на Секретаријатот ги има правата 

на работоводен орган во постапката за повреда на 
работните обврски на работниците во работната за-
едница“. 

Член 16 
Во Статутот на Македонската академија на нау-

ките и уметностите зборовите „научно-испитувачки" 
се заменуваат со зборовите „научноистражувачки“, а 
зборовите „научно испитување“ со зборовите „на-
учно истражување“. 

Член 17 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ“ и влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување 

Бр. 01-137/3 
19 март 1991 година Претседател, 

Скопје Јордан Поп-Јорданов, с. р 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

65. 
Врз основа на член 8 о,д Законот за привремено 

ограничување на располагањето со дел од опште-
ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествени-
те дејности за потрошувачката за првото тримесеч-
је од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 
1/91) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на 
Меѓуопштинската СИЗ за здравствена заштита на 
град Скопје, Собранието на Меѓу општинската СИЗ 
за здравствена заштита на град Скопје, на седница-
та одржана на 28 февруари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствена заштита 

на работниците во првото тримесечје од 1991 година 
се утврдува во висина утврдена во четвртото триме-
сечје од 1990 година, односно во висина од 8,653% 
од бруто ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ШТО: 

— 3,937% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 

— 4,716'% за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесите за здравствена зашти-

та на работниците од областа на текстилната инду-
стрија, земјоделството и водостопанството се утвр-
дува на 7,210% од бруто личниот доход од што-

'— 3,290% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита, 

— 3,920% за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Член 3 
Стапката наv придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува на 0,32%. 

. Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на ООЗТ претставува остварениот доход. 

Основицата за пресметување на месечната акон-
тација на придонесот од доходот на ОЗТ претставува 
остварениот доход валоризиран со процентот на ку-

мулативниот пораст во Републиката согласно член 
17 став 2 од Законот за данокот од доходот на ОЗТ 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-1252/2 
28 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 

66. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Меѓуопштинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита на град Скопје, 
Собранието на Меѓуопштинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита на град 
Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦА ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 

ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствена заш-

тита на земјоделците во првото тримесечје од 1991 
година се утврдува: 

— со стапка од 20% придонес од личен доход 
од земјоделска дејност и 

— 30,00 динари придонес по член на домаќин-
ството наѓ. осигуреникот месечно. 

Член 2 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност за земјоделците што вршат земјодел-
ска дејност во ридско-планинските подрачја се утвр-
дува на 10% 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот по 

член 1 од оваа одлука се распоредуваат: 
— 67% за обезбедување на задолжителни видо-

ви на здравствена заштита и 
— 33% за обезбедување на правата што самос-

тојно ги утврдува Заедницата. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-1252/3 
28 февруари 1991 година 

Скопје Претседател, 
Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 

67. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Меѓуопштинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита на град Скопје, 
Собранието на Меѓуопштинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита на град 
Скопје, на седницата одржана на 28 февраури 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство во првото тримесечје од 
1991 година се определува во височина од 20% од 
нето личниот доход,' односно основицата утврдена 
со посебна одлука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во ..Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 02-1252/4 
28 февруари 1991 година 

Скопје“ Претседател, 
Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ 
Во овој суд е заведен спор за развод на брак 

по тужбата на тужителот Насер Курош од с. Огњан-
ци против тужената Исние Курош од Скопје со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Исние Курош од Скопје 
да се јави bo овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во- рок од 30 дена, 
ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI 
П. бр. 2733/90. (50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е 

процесна постапка по предметот П. бр. 1009/90. по 
тужбата на тужителите Давидоски Давид и Дави-
доски Драгомир, двајцата од Гостивар, ул. „Светозар 
Спироски“ број 9, против тужените Рецепи Халиме 
и Хајдари Ќебир, двајцата од Гостивар, ул. „18 Но-
ември“ број 338, за утврдување на право на сопстве-
ност на недвижен имот. 

Бидејќи престојувалиштето на тужените Рецепи 
Халиме и Хајдари Ќебир е непознато судот за прив-
ремен -застапник им го назначи Фазлиу Имер дипл. 
правник од Гостивар, стручен соработник, на работа 
во Општинскиот суд во Гостивар Привремениот зас-
тапник ќе ги застапува тужените во постапката се 
додека тие или нивен полномошник не се јават 
пред Општинскиот суд во Гостивар односно додека 
Центарот за социјална работа во Гостивар не го 
извести судот дека им назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр 1009/90. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пр.ед овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Вејсели Таир од Тетово за 
докажување на смртта на лицето Адили Гулфидан, 
порано од с. Д. Палчиште. 

Се повикува лицето Адили Гулфиде, родена Ша-
бани, во рок од 30. дена по објавувањето на огласот 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово или секој 
друг што знае за нејзиниот живот. Доколку во тој 
рок не се јави никој, судот ќе ја утврди смртта на 
Адили Гулфиде. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 89/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР' 
Пред овој суд е заведен граѓански спор за рас-

кинување на договор за подарок по тужбата на Рах-
маноска Пенија од с. Џепиште, Дебарско, против 
Рахмановски Сабит од истото село. 

Бидејќи тужениот не се наоѓа во с. Џепиште, а 
наводно се наоѓа во Шведска, се повикува истиот 
во рок од 30 дена да се јави во судот. Во спротивно, 
ќе се постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 47/90. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: ,„Прет-
пријатие за промет на големо и мало „Микропро-
мет" извоз-увоз Ц. О. — Скопје се огласува за не-„ 
важен. (382) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет „В. М"' 
експорт импорт Ц О. — Скопје“ се огласува за не-
важен. (383) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Меница од трасантот — Општествено претпри-

јатие „Преспатекс" — Ресен на вредност од 750.000,00 
дин. со место на издавање Ресен на 19. VII. 1990 
година, со рок на стасаност 29. VIII. 1990 год., за 
Г. П. ,„Маврово“ — Скопје. (667) 

Работна книшка на име^ Николај Василев, Радо-
виш. . (389) 

Воена книшка на име Емрула Емрула, с. Копан-
це, Тетово. (395) 

Работна книшка на име Ариф Зубери, Гостивар. 
Работна книшка на име Исмет Зибери, Гостивар. 
Инвалидска возна карта и членска книшка на 

име Јонче Цветковски, Куманово. (398) 
Чекови бр 14343589 и 14343590 на име Петар 

Јанков, ул. „Маркова“ бр. 3, Радовиш. (399) 
Решение УП. бр. 12-9135 од 29. IX. 1989 година, 

издадено од СО — Центар — Скопје на име Драган 
Темелкоски, Скопје. (400) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Љут-
ви Сулејмани, Скопје. (401) 

Чековна карта бр. 1820/28 и загубените чекови 
од бр. 482831 до 482850, издадени од Љубљанска 
банка — Основна банка — Скопје на име Трајче 
Зафиров, Скопје. (402) 

Чековна карта бр. Ѕ0710-3564/20 и чекови од бр. 
А-15576451 до А 15576460, издадени од Стопанска, бан-
ка - Скопје, А Д . - — Струга на име Бебекоска Ми-
ра, с. Вевчани — Струга. (316) 

. Чековна карта бр. 84015075 и чекови од бр. 
20504491 до 20504510, издадени од ЈИК — Банка, 
ПД — Белград - Деловна единица — Скопје, на 
име Трајче, Зафиров, Скопје. (317) 

Работна книшка на име Мемет Рустеми, Кума-
ново. (325) 

Работна книшка на име Јасминка Алексиќ, Кума-
ново. (326) 

Чековна карта бр. 2476/12 и чекови од бр. 
5660669 до 5660670, издадени од Стопанска банка — 
Филијала — Кочани, на име Благоје Николов, ул. 
, , i l l" бр. 6-а, Кочани. (327) 

Решение Уп. бр. 14-6650 на име Метиќ Исмета, с 
Љубин, Скопје. (329) 

Работна книшка на име Станче Спасевска, Кума-
ново. (330) 

Работна книшка на име Имер Османоски, с. 
Октиси, Струга. (331) 
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Работна книшка на име Милаим Сејдини, Гос-
тивар. (332) 

Работна книшка на име Мара Чолиќ, Кочани. 
Работна книшка на “име Боро Манчев, Радовиш. 
Решение Уп. бр. 12-1957 на име Дејан Билески, 

Скопје. (336) 
Решение бр. 11-4952 на име Јонуз Зулфиќар, 

Скопје. , (337) 
Работна книшка рег. бр. 2181, на име Гиновски 

Борко, с. Богомила, Титов Велес. (339) 
Работна книшка на име Абдулкадир Пајазити, 

Гостивар. (342) 
Работна книшка на име Ирфан Бајрами; Скопје. 
Работна книшка на име Рецеп Ризвани, Охрид. 
Решение — одобрение за молеро-фарбарска деј-

ност бр. 05-1982/1 на име Тасевски Коста, ул. „29 
Ноември“ бр. 178, Ресен. (347) 

Возачка дозвола на име Хасим Шаќири, ул. „113" 
бр. 34, Тетово. (351) 

Воена книшка на име Никола Миов, ул. „Желез-
ничка“ бр. 23, Штип. ' (352) 

Решение Уп. бр. 14-2673 на име Мамет Исмаилов, 
Скопје. (353) 

Дозвола за увоз на моторно возило, издадена од 
Републичка комисија за инвалиди, на име Дара 
Чочкова, с. Владимирово, Берово. (354) 

Решение бр. 15-1196 на име "Ќани Мемедовски, 
"Скопје. , (355) 

Решение Уп. бр. 12-2438 на име Божин Илиевски, 
Скопје. ' (358) 

Решение бр. 11 3784, на име Херол Мустафа, 
Скопје. - (359) 

Работна книшка на име Ибрама Џеладинов Ку-
- маново. . (360) 

Работна книшка на име Соња Цонева, Делчево. 
Работна книшка на име Војо Ратков, Виница. 
Работна книшка на име Жаклина Андова, Про-

биштип. (363) 
Решение бр. 11-5949 на име Тројман Шабанов, 

Скопје. (368) 
Ученичка книшка на име Чачоровски Благојче, 

ул. „11 Октомври“ бр. 42, Ресен. (369) 
Работна книшка на име Јасмина Андриевска, 

Охрид. (370) 
Потврда бр. 10-1151 за вршење занаетчиска деј-

ност на име Наџије Селими, Гостивар. (374) 
Воена книшка на име Кирил Стојанов, бул. „ЈНА“ 

бр. 22/11, Штип. (379) 
Работна книшка на име Перков Илија, ул. „Славе 

Петков“ бр. 34, Титов Велес. (269) 
Чековна книшка на име Сабрие Јакирова, ул. 

„Сремска" бр 46, Штип. (276) 
Воена, книшка издадена во Куманово на име 

Исак Имери, с Опае, Куманово. (277) 
Решение УП. бр 12-5517, на име Ељмас Сејфу-

лаи и Мухарем Сејфулаи, Скопје (278) 
Работна книшка на име Нурхан Османи, Охрид. 
Работна книшка на име Мире Соколов, Виница. 
Работна книшка чна име Андреја Алексов, Ра-

довиш (284) 
Свидетелство на.име Баџуков Васе, с Ново Село, 

Струмица. (285) 
Воена книшка на име Махир Беџети, с. Вешала, 

Тетово. (291) 
Одобрение УП бр. 14-2652, на име Слободан Му-

тибариќ, Скопје. (293) 
Работна книшка на име Аџем Адеми, с Шум, 

Струга. (294) 
Воена, книшка на име Беким Ибрахими, с Бо-

говиње, Тетово (301) 
Воена книшка на име Имер Беќири, с. Требош, 

Тетово (302) 
Диплома за електротехничар, издадена од Тех-

ничко училиште „Наце Буѓони" — Куманово на име 
Горан Спасовски, ул. „X. Т. Карпош“ бр. 34-а, Ку-
маново. (566) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 

работните односи („Службен весник на СРМ“, бр. 
20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Загарантираниот личен доход за полно работ-

но време на работникот за месец март 1991 година 
изнесува 2 216,00 динари. 

2. За остварување на правата во самоуправните 
интересни заедници за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец март 1991 година тој изнесу-
ва 1.772,80 динари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

-Илјаз Сабриу, с. р.4 

СОДРЖИНА 
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139. Одлука за привремено укинување на ис-
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146. Решение за именување претседател, чле-
нови и нивни заменици via Дисциплин-
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147. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 166 
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