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

Понеделник, 4 февруари 1991 
С к о п ј е 

Број 6 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 8 
чинари. Жиро сметка 40100-603-12498 

49. 
Врз основа на точка 7 од Амандманот LXXV на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, и 
член 2 од Законот за избор и разрешување на прет-
седател на Социјалистичка Република Македонија и 
на потпретседател на претседателот на Социјално-, 
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. Ѕ8/90), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27 
јануари 1991 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Социјалистичка Република Ма-
кедонија е избран Киро Глигоров. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-221/1 
27 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 

50. 
Врз основа на Амандман L.XXV точка 7 став 4 

од Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 22 од Законот за избор и разрешување на 
претседател на Социјалистичка Република Македонија 
и на потпретседател на претседателот на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 38/90), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 
февруари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За потпретседател на претседателот на Социјалис-
тичка Република Македонија е избран Љупчо Геор-
гиевски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-288/1 
1 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

51. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата 

на Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90), а по барање на Маке-
донската православна црква, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се враќаат на Македонската православна црк-

ва на трајно управување и користење следните спо-
меници на културата заедно со конаците и помош-
ните згради: 

Црквата „Св. Спас“ — Скопје; 
Црквата „Св. Софија“ — Охрид; 
Црквата „Св. Климент“ — Охрид; 
Манастирот „Св. Наум“ — Охрид; 
Манастирот „Св. Јован Бигорски" — Дебар и 
Манастирот „Св. Пантелејмон“ — Скопје. 
2. Се задолжува Републичкиот и општинските 

заводи за заштита на спомениците на културата да 
и ги вратат на М П Ц на трајно користење и управу-
вање и следните верски објекти: 

„Св. Никола Болнички“ г - Охрид,-
„Св. Богородица“ — Охрид; , 
„Св. Константин и Елена“ — Охрид; 
„Св. Врачи Мали“ - Охрид; 
„Св. Горѓи“ Курбиново — Ресен; 
„Св. Ѓ о р ѓ и ќ коз јак“ — Штип; 
„Св. Никола“ -г- Прилеп; 
„Св Архангел Михаил“ во Варош — Прилеп; 
„Св. Горѓи“ — Старо Нагоричане — Куманово; 
„Св. Богородица“ — Матејче — Куманово; 
„Св. Илија“ — Стар Дојран,-
„Св. Горѓи Полошки" — Кавадарци; и 
„Св. Леонтие“ — Водоча — Струмица. 
3. Македонската православна црква објектите од 

точк;а 1 и 2 на ова решение, како објекти од кул-
турно и историско значење за македонскиот народ 
е должна да ги чува и одржува во согласност со 
Законот за заштита на спомениците на културата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и 25/77). 

4. Се задолжуваат Републичкиот и општинските 
заводи за заштита на спомениците на културата об-
јектите да ги предадат записнички. 

5. Приемот да го извршат овластени лица што 
ќе ги определи М П Ц , 

6. Динамиката на враќањето Заводот да ја усо-
гласи со МПЦ, а дефинитивното предавање да биде 
завршено во рок од 1 година од денот на донесу-
вањето на ова решение. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
СР Македонија“. 

ч Бр. 23-212/1 
24 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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52. 
Врз основа на член 6, член 9 став 2 и член 16 ^ 

од Уставниот закон за спроведување на Амандмани-
те LVII до LXXX на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 28/90), член 88 од Законот за општонародна 
одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 17/88 - т Пре-
чистен текст), Републичкиот штаб за територијална 
одбрана на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД 
ОПШТИНСКИТЕ ШТАБОВИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНА-

ТА ОДБРАНА 

Член 1 
Досегашните надлежности, вработените граѓан-

ски лица, опремата, инвентарот и другите работи, 
архивата, документацијата на општинските штабови 
на територијалната одбрана и на Градскиот штаб — 
Скопје ги презема Републичкиот штаб за територи-
јална одбрана. 

Член 2 
До донесување на прописите за финансирање на 

Републиката и општините согласно Амандманите на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
финансирањето на општинските штабови и Град-
скиот штаб на територијалната одбрана ќ е се врши 
од изворните приходи на. буџетите на општините и 
градот Скопје утврдени со Одлуките за времено фи-
нансирање на општините и градот Скопје. 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Бр. 29-2 Командант на TO на 
31 јануари 1991 година СР Македонија, 

Скопје генерал полковник 
Стојан Аспровски, с. р. 

53. 
Врз основа на член 80 став 4 од. Законот за пре-

мер, катастар и запишувањето на правата на недвиж-
ностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

N Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Пе-
тралица, собрание на општина Крива Паланка, со 
вкупна површина од 4.398 ха, 65 ари, 21 м2. 

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

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досе-
гашниот катастарски операт на земјиштето за оваа 
катастарска општина. 

11 бр. 146/1 
1 февруари 1991 година 

Скопје 
Директор 

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

54. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа 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 26 
декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 12 став 2 точка 2 од 
Правилникот за станбени односи на Работната орга-
низација „Скопски текстил“ во Скопје, донесен со 
референдум на 3 февруари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на оспорениот член од правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што стручната 
подготовка била единствен основ за изразување на 
придонесот на работникот во работата, што не било 
во согласност со Уставот и било во спротивност со 
закон. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одредба од Правилникот како еден од основи-
те за определување редот на првенство за добивање 
на стан е предвидена стручна подготовка 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 
14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користе-
ње, односно работниците во организацијата со општ 
акт ги утврдуваат условите и начинот на давање 
станови на користење, односно основите и мерилата 
за определување редот на првенство за давање стан 
во општествена сопственост. 

Согласно точка 5 став 3 на Амандман XXV од 
Уставот на СР Македонија работниците во здружени-
от труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка 
распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот 
придонес во остварувањето на доходот. 

Според член 52 од Законот за основните права 
од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка 
потрошувачка ги користат по основ на .распределба-
та според трудот и солидарноста според основите и 
мерилата утврдени со општиот акт, односно колек-
тивниот договор. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка е право на работниците да ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на средствата за заед-
ничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата 
за решавање на станбените прашања на работниците 
односно да ги утврдат основите и мерилата за опре-
делување редот на првенство за добивање на стан. 
Притоа, работниците, тргнувајќи од принципите на 
трудот и солидарноста, како основи за распределба 
на станови треба, покрај другите, да го предвидат 
и придонесот во работата, при што право е на работ-
ниците да го определат начинот на неговото вред-
нување. 'Г 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот е предвиден и вреднуван придонесот 
во работата, Судот смета дека не може да се по-
стави прашањето за неговата согласност односно 
спротивност со означените уставни и законски од-
редби. t 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 232/90 
26 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

55. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
16 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Правилникот за организаци-
ја на работните единици во странство, упатување на 
работници на привремена работа во странство, за 
основите и мерилата за стекнување и распоредување 
на заедничкиот приход и за распределба на сред-
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ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на 
работниците во Градежно занаетчиската задруга „Хит-
градба" во Скопје, донесен на собир на работниците 
на 15 јуни 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Задругата, на начин предвиден за 
објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што не бил донесен на референ-
дум, туку на собир на работниците, што било во 
спротивност со член 438 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник е донесен на собир на р“аботниците на 
15 јуни 1988 година. 

5. Според Амандман LX став 2 од Уставот на 
СР Македонија работниците имаат право на самоуп-
равување врз основа на закон, колективен договор 
и статут, а согласно Амандман LXI точка 1 став 2 
на Уставот управувањето и учеството во одлучува-
њето во претпријатијата што работат со средства во 
други облици на сопственост се уредуваат со закон. 
Според член 49 став 1 од Законот за основните 
права од работниот однос на работникот му припаѓа 
личен доход за работа во согласност со општиот акт 
усогласен со општествениот договор, односно со ко-
лективниот договор и со закон, а според став 2 на 
тој член од Законот на работникот му припаѓа ли-
чен доход како дел од добивката кој е сразмерен 
на придонесот на работникот во создавањето на тој 
доход односно добивката во согласност со општиот 
акт односно колективниот договор. Во член 14 од 
Законот за задругите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
3/90) е предвидено работниците вработени во задру-
гата да ги остваруваат своите права и обврски во 

согласност со колективен договор, статут и со дого-
вор. Според член 3 став 4 од Законот за претпри-
јатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/8О, 40/89 
и 46/90) со претпријатието во задружна сопственост 
управуваат сопствениците, а работниците учеству-
ваат во управувањето во согласност со статуто,т и со 
колективниот договор. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека ниту уставот, ниту законот не го уре-
дуваат начинот на донесувањето на општите акти 
во задругата, туку тоа прашање е оставено на уре-
дување на статутот и колективниот договор, поради 
што Судот, оцени дека оспорениот правилник не е 
во несогласност со Уставот и не е во спротивност 
со -закон во поглед на начинот на неговото донесу-
вање. Дали, пак, оспорениот правилник е во соглас-
ност со Статутот и со Колективниот договор, Судот, 
согласно точката 1 од А,мандман LIII на Уставот на 
СР Македонија, не е надлежен да одлучува. 

Во однос на наводите во предлогот дека оспо-
рениот правилник бил во спротивност со член 438 
о д . Законот за здружениот труд Судот утврди дека 
оваа одредба не е од влијание за одлучувањето, за-
тоа што таа престана да се применува врз задругите 
и претпријатијата во задружна сопственост со денот 
на влегувањето во сила на Законот за задругите, со-
гласно член 196 став 2 од Законот за претпријатија-
та („Службен весник на СРМ“ бр. 77/88, 40/90, 46/90). 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како' 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 126/90 
16 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

38. 
Врз основа на член 8 од Законот за привремено 

ограничување на располагањето со дел од опште-
ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности за потрошувачката за првото триме-
сечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 
1/91), член 106 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78 и 35/85) 
и член 65 и 193 од Статутот на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита, 
Извршниот одбор на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита, на вонредната седница одржана на 28 јануари 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на при-
донесот од доходот и на придонесот од личен доход 
од работен однос за обезбедување средства на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита. 

2. Обврзници на придонесот од доходот за со-
цијална заштита се правните лица и другите корис-
ници на општествени средства ,распоредени со Од-
луката за утврдување на стопанските и нестопанските 
дејности во областа на дејностите од 01 до 11. 

3. Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на обврзниците од точка 2 претставува ос-
тварениот доход. 

Основицата за пресметување на месечната акон-
тација на придонесот од доходот на обврзниците од 
точка 2 претставува остварениот доход валоризиран 
со процентот на кумулативниот пораст на цените на 
мало во Републиката односно истата се утврдува со-
гласно прописите за данок од доход за овие обврз-
ници. 

4. Обврзниците од точка 2 на оваа одлука при-
донесот од доходот го плаќаат по стапка од 0,1620/о. 

5. Работниците што остваруваат личен доход од 
работен однос, освен работниците и вработените ка ј 
обврзниците од областа на дејностите од 017 до 11, 
плаќаат придонес за Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита од личен до-
ход од работен однос, по стапка од 0,058%. 

Организациите на здружениот труд од основно-
во, среднонасочено образование, ученичките и сту-
дентските домови и од социјалната заштита ќе 
уплатат придонес во висина од sWo, а организа-
циите од ВИСОКО образование, општествената зашти-
та на децата, организациите на здружениот труд 
што вршат дејност и заштита на културни блага 
и од областа на сценско-музичките дејности во ви-
сина од 70%) од општата стапка на придонесот од 
личниот доход од работен однос што ја уплатуваат 
организациите на здружен труд и другите правни 
лица утврдени во став 1 на оваа точка. 

6. Во поглед на роковите и начинот на пресме-
тувањето, уплатувањето, застареноста и присилната 
наплата на придонесот од доходот ќ е се примену-
ваат соодветните одредби од прописите за данокот 
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од доходот на обврзниците од точка 2 на оваа од-
лука, а за придонесот од личниот доход ќе се 
применуваат соодветните одредби од Законот за да-
ноците на граѓаните. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на висината на стапките на придонесите за Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за социјал-
на , заштита („Службен весник на СРМ“ бр 20/89, 
За'89, 16/90, 23/90, 33/90 и 37/90). 

8. О,ваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македони ја“ / а ќ е се при-
менува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 08-25/1 Претседател 
28 јануари 1991 година на Извршниот одбор, 

Скопје Аница Божиновска, с р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 
39. 

Врз основа на член 5 од Законот за привремено 
ограничување на располагањето со дел од општестве-
ните средства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 
1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), 
Извршниот одбор на Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита .— Штип, на седницата одржана на 30 јануари 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1991 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
се утврдува во износ од 8,64Vo од бруто личен доход 
и другите примања. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита за кои придонес се пресметува и наплатува 
на нето основица се применува пресметаната стапка. 

Член 3 
Прсебниот придонес За користење на здравстве-

на заштита во странство на работници испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници), се опреде-
лува по стапка 25% од утврдената основица што 
ја пресметува месечниот просечен личен доход по 
работни организации исплатени во годината што и 
претходи на година во која е испратен работникот 
во странство; односно просечниот месечен нето ли-
чен доход во матичната организација остварен во 
претходната година на сите работници од категори-
јата што ја има деташираниот работник за работни-
ци кои не оствариле личен доход во претходната 
година 

Основицата од претходниот став се исплатува во 
текот на годината како аконтација. По завршната 
сметка утврдените основици се пресметуваат и уп-
латуваат зголемени со просекот на зголемениот ли-
чен доход во матичната организација според прет-
ходната година. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело се пре-

сметува придонес за здравствена заштита во случај 
несреќа ца работа и професионални заболувања по 
стапка од 60/о од и,сплатениот надоместок. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-

врзниците на придонесот на начин утврден со закон 
и Статутот на Заедницата. 

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука се 

повлекува Одлуката за здружување на средства з а 
здравствена заштита за 1991 година, број 06-39/1 од 

26 декември 1990 година и број 04-40/2 од 23 јануари 
1991 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 
година и ќ е се објави во „Службен весник на СР 
Македонка“ . 

Бр. 04-41/2 
30 јануари 1991 година Заменик претседател, 

Штип Боривое Николов, с. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за испла-
та на долг — неосновано збогатување по тужбата на 
тужителот Комерцијална банка АД - ' Скопје од 
Скопје против тужениот Сиљановски Мито од Скоп-
је, сега во Данска — Копенхаген, со непозната адре-
са на живеење. Вредност на спорот 914,00 динари. 

Се повикува тужениот Сиљановски Мито да се 
јави во судот во рок од зо дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок 
' од 30 дена, ќ е биде застапував од привремен стара-

тел 
Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX П. 

бр. 2096/90. (12) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот су,р во Гостивар се води спор 
за сопственост и враќање на ствари и надомест на 
штета по предлог на тужителката Сејфулаи Суда од 
с. Жировница, застапувана од полномошникот Дра-

' ган Георгиевски, против Идризи Алит и Идризи 
Нема, двајцата од с. Жировница, сега во СР Герма-
нија со непозната адреса. Вредност на спорот 44.700 
динари. 

За привремен застапник на тужените Идризи 
Ачит и Идризи Нема им е поставен Ратко Тримче-
ски, социјален работник во Центарот за социјални 

, работи — Гостивар Истиот ќе ги застапува тужените 
се додека не се јават лично или преку полномошник, 
односно додека Органот за старателство не го из-
вести судот дека им поставил старател 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр. 755/90. 
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