
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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„Службен весник на Република 
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992. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

мерките кои можат да се преземат заради спречу-
вање и отстранување на нарушувањето во стопан-
ството во Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 46/90), и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90), Владата на Република Македонија 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОСТАВУ-
ВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СО-
СТОЈБАТА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИТЕ И 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИТАЛ 

Член 1 
Во Уредбата за составување и доставување на 

Извештај за состојбата на побарувањата и обврските 
и Извештај за примена на Законот за општествениот 
капитал („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 45/91), по член 4 се додава нов член 4-а, кој 
гласи: 

„Член 4-а 
По исклучок од член 1 на оваа Уредба, Извеш-

тајот за побарувањата и -обврските меѓу правните 
лица од Република Македонија и од Република Сло-
венија, на образецот „СОК-ПО" со состојба на 8. 
X. 1991 година, се доставува до надлежната Служба 
на општественото книговодство најдоцна до 31. X. 
1991 година“. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 23-2084/1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

993. 
Врз, основа на член 1 од Законот за мерките 

што можат да се преземат заради спречување и от-
странување на нарушувањата во стопанството на Ре-
публика! Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
46|/90) и член 45 од Законот за Владата („Службен 
весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ОДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
За производите со кои се интервенира од ре-

публичките стоковни резерви на пазарот во Републи-
ката за стабилизирање на понудата и цените, како 
и за основните прехранбени производи кои се де-
фицитарни на пазарот во "Републиката, се забранува 
на субјектите во прометот на тие производи да вршат 
продажба на другите пазари во земјата и во извоз. 

Член 2 
Што се смета за основни прехранбени производи 

кои се дефицитарни на пазарот ќе ги определат ми-

нистерот на Министерството за стопанство во сора-
ботка со министерот на Министерството за развој. 

Член 3 
Со парична казна од 700 до 15.000 (ќе се казни 

за прекршок прометна организација која врши про-
дажба на основните прехранбени производи кои се 
дефицитарни на пазарот на Републлката 

За прекршок од став 1 на овој член i е се казни 
одговорното лице на прометната организација со 
парична казна од з.ооо до 10.000 динари. 

Член 4 
Со парична казна од з.ооо до 10.000 динари ќе 

се казни работниот човек кој самостојно врши деј-
ност со личен труд. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 23-2576/1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

994. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките 

што можат да се преземат заради спречување и от-
странување на нарушувањата во стопанството на Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
46/90), и член 4 од Законот за општествена контрола 
на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 

1. Претпријатијата и другите правни лица што 
се занимаваат со промет на производи (во натамош-
ниот текст: прометни организации) ги формираат це-
ните на производите на големо односно на мало со 
примена на стапките за покритие на трошоците на 
прометот кои се утврдени според постојните пропи-
си кои се применети на денот на влегувањето во 
сила на4 оваа одлука и тоа за следните -производи и 
услуги: 

011 01112 Сол 
011920 Детергенти и сапуни 

0130 01301 013010 Брашно 
01304 013041 Свежо месо, живинско месо 
01306 013060 Шеќер 
01308 013080 Масло за јадење 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 10 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 
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2. Стапките за покритие на трошоците во про-
метот на големо односно на мало за производите 
од точка 1 на оваа одлука се пресметуваат врз на-
бавната цена. Под набавна цена на производите во 
прометот на големо односно на мало, се подраз-
бира нето фактурна цена на производителот, од-
носно добавувачот, увозникот и прометната орга-
низација на големо, зголемена за зависните тро-
шоци. 

3. Стапката за покритие на трошоците на про-
метот во транзит на производите од точка 1 на оваа 
одлука може да изнесува до 50% од стапката за 
покритие на трошоците на прометот на големо што 
се пресметани според прописите кои постоеле и кои 
се применети на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

4. Ако прометната организација набави стоки 
непосредно од производителот или увозникот, сама 
изврши промет на мало, при формирањето на цените 
на производите од точка l на оваа одлука во про-
метот на мало, стапките за покритие на трошоците 
на тој промет може да ги зголеми до 50% од стап-
ката на покритие на трошоците од прометот на 
големо. 

5. Ако на пазарот во Републиката во прометот 
на големо учествуваат повеќе прометни организации 
тие меѓу себе ја делат стапката за покритие на 
трошоците во прометот на големо. Прометната орга-
низација која е прв учесник во прометот на големо 
е должна во фактурата односно во испратниот лист 
посебно да искаже кој дел од стапката за покрива-
ње на трошоците на големо утврдена согласно оваа 
одлука го засметала, а кој преостанат дел останува 
на другите учесници во прометот на големо, во кои 
влегуваат и претпријатијата кои вршат транзит. 

6. Под зависни трошоци, во смисла на оваа од-
лука се подразбираат: трошоци за натовар и исто-
вар на производите, трошоците за транспорт од сто-
вариштето на добавувачот до стовариштето на купу-
вачот, трошоци за осигурување на производите во 
транспорт, Транспортното кал о, ломот и дефектот 
на производите, посебните трошоци за пакување во 
транспорт на производите, трошоците за транспорт 
од стовариштето на купувачот до неговите продав-
ници, односно продажни места и трошоци за враќа-
ње на амбалажата врз основа на склучен договор. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка 
може да се засметат само фактичките трошоци што 
ги имало и фактурирало друго претпријатие. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, прометната организација може да ги засмета 
зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако 
транспортот ,натоварот и истоварот и др. ги извр-
ши со свои средства, а најмногу до висина на та-
рифата во јавниот сообраќај што е формирана вс̂  
согласност со прописите. 

АКО прометната организација не може да утврди 
и да ги пресмета фактичките трошоци во моментот 
на извршениот промет, по исклучок може тие тро-
шоци да ги пресмета во планирани просечни изно-
си или проценти, што ги внесува на посебна сметка 
на временски разграничувања, со тоа што просеч-
ните зависни трошоци да ги планира врз основа на 
остварените просечни зависни трошоци во претход-
ната година односно во претходниот пресметковен 
период на тековната година. Планираните просечни 
зависни трошоци и фактичките трошоци ќе ги следат 
најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат 
врз основа на книговодствената евиденција што се 
води на временски разграничувања, при што задол-
жително ќе се намалат односно зголемат планирани-
те зависни трошоци за следните три месеци за 
остварената позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните, трошоци од став 
4 на оваа точка се врши континуирано и се прене-
сува на крајот на годината во следната година на 
посебни сметки на временски разграничувања. 

7. Прометните организации што пакуваат пре-
хранбени производи на начин што одговара на ин-
дустриски начин на пакување (ситно пакување) мо-
жат на набавната цена на тие производи да ги за-
сметаат фактичките трошоци за пакување, а нај-

многу до износот што, во согласност со прописите го 
засметуваат производителите при пакувањето на ис-
тите производи. 

8. Не се смета како зголемување на стапките за 
покритие на трошоците на прометот, позитивната 
разлика во цената што прометната организација ја 
пресметува како разлика меѓу постојната продажна 
цена на производите на залихи и продажните цени 
на производи од ист вид и квалитет што се купени 
подоцна. 

9. Ако производителите ги утврдат малопродаж-
ните или големопродажните цени, со договор со 
прометните организации тие го утврдуваат учество-
то за покритие на трошоците во прометот. 

Претпријатијата што се занимаваат со промет 
на големо, односно мало на стоки од увоз можат 
да го утврдат учеството за покритие на трошоците 
на прометот на големо односно на мало во соглас-
ност со Одредбата од став 1 од оваа точка за исти 
или слични производи 

10. Одредбите на оваа одлука се применуваат и 
на граѓаните кои самостојно вршат дејност со личен 
труд (во натамошниот текст - иматели на дуќан), 
како и на другите учесници во прометот на произ-
води од оваа одлука 

11. Со парична казна од 700 до 15.000 динари 
ќе се казни за прекршок прометната организација: 

1) ако продажните цени на производите наведе-
ни во точка 1 на оваа одлука^ во прометот на голе-
мо односно на мало ги формира спротивно на од-
редбите од точка 1 до 7 на оваа одлука. 

2) ако како прв учесник во прометот на големо 
во фактурата односно во испратниот лист не иска-
же посебно кој дел од стапка во прометот на голе-
мо го засметала а кој му преостанува на другиот 
учесник во прометот (точка 9). 

За дејствието од став 1 на, оваа точка ќе се 
казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 
10.000 динари и одговорното лице во прометната 
организација. 

12. Со парична казна од 3.000 до 12 ооо динари 
ќе се казни за прекршок од точка 12 на оваа од-
лука граѓанинот кој самостојно врши дејност со ли-
чен труд. 

13. Оваа од чука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-2577/1 
21 ноември 1991 година 

. Скопје 

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

995. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките 

што можат да се преземат заради спречување и от-
странување на нарушувањата во стопанството на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90) 
к член 4 од Законот за општествена контрола на це-
ните („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90) и член 
8 од Уставниот закон за спроведување на амандма-
ните LVII до LXXX на Уставот на СР Македонија 
(„СлЈ^жбен весник на СРМ“ бр. 28/90). Владата на\ 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради отстранување на растројствата на паза-
рот за одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршењето на услугите како 
највисоко ниво на цените се определуваат цените кои 
според постојните прописи се формирани и кои се 
применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, и тоа-. 
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0101 01010 
010104 

010105 

015 01050 010500 

0119 01192 011920 
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0400 
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01320 
04000 

013021 
013050 
013200 
040001 

0606 06060 060601 

0609 06090 060900 

0701 07011 070111 
070113 

070114 

07015 070150 

1002 
1003 

10020 
10031 

100200 
100310 

10032 100320 

10034 100340 

10039 100392 

1102 11020 110201 

12031 120311 

1201 12035 120350 

1302 13021 130211 

Електрична енергија 
Пренос на електрична енер-
гија 
Дистрибуција на електрична 
енергија 
Производство на нафтени де-
ривати 
Производство на детергенти 
и сапун 
Производство на леб 
Производство на млеко 
Производство на сточна храна 
Искористување и употреба на 
вода за наводнување 
Превоз на патници во град-
скиот, приградскиот и меѓу-
градскиот превоз 
ПТТ услуги (освен платен 
промет) 
Промет на леб 
Промет на месо и живинско 
месо 
Промет на производи за куќ-
ни потреби (детергенти и са-
пуни) 
Промет на мало со нафтени 
деривати 
Станбена дејност (станарина) 
Производство и дистрибуција 
на вода 
Пречистување и одведување 
на отпадни води 
Производство и дистрибуција 
на топлота, гарно греење, тер-
мални води 
Други комунални услуги (гро-
бишта, погребни услуги) 
Осигурување на имоти и ли-
ца (освен лично осигурува-
ње) 
Учебници за основно и сред-
но образование 
Радио и телевизија (надоме-
сток за користење на радио-
дифузни приемници) 
Детски градинки 

2. Како највисоко ниво на цената на брашното 
во производството се определува цената која според 
постојните прописи се формирани и применети на, 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
дон^ а“. 

Бр. 23-2574/1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

996. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по јавната расправа, на седни-
цата одржана на 10 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот бр. 09-7/242, доне-
сен од Извршниот совет на Собранието на Општина-
та Охрид на 30 јануари 1990 година. 

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

3. Поранешниот Републички комитет за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина, со предлог поднесен до Уставниот 
суд на Македонија, поведе постапка за оценување 
законитоста на заклучокот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што пропишува доплата на на-
доместокот за уредување на градежно земјиште, ка-
ко услов за пренамена на станбен во деловен про-
стор, што било во спротивност со закон 

4. На јавната расправа и па седницата Судот 
утврди дека во Заклучокот на Извршниот совет на 
Собранието на општина Охрид е предвидено при 
издавање на документацијата за пренамена на стан-
бен во деловен простор во индивидуална станбена 
зграда да се пресметува разлика на надоместокот 
за уредување на градежното земјиште до висината 
,на надоместокот што се плаќа за уредување на гра-
дежното земјиште на кое е предвидена колективна 
станбена зграда. 

5. Во членовите 39 и 41 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 
18/89 и 21/91), е предвидено собранието на општи-
ната, со програмата за уредување на градежното 
земјиште, што ја донесува врз основа на урбанистич-
киот план и по претходна согласност на републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот, да ги утврдува средствата со кои се 
обезбедува финансирање на уредувањето на градеж-
ното земјиште, меѓу кои и средствата од надомес-
тоците за уредување на градежното земјиште 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека утврдувањето надоместок за уредување на гра-
дежно земјиште се уредува со акт на собранието 
на општината. 

Според член 7 став 2 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на ,СРМ“ бр 36/73, 14/75, 
27/86, 21/89 и 11/91) граѓанин кој има стан во соп-
ственост може станот или делот ед станот да го 
пренамени во деловен простор, доколку се исполне-
ти минималните хигиено-технички услови за врше-
ње на дејноста. 

Согласно член 8 став 1 точка 4 од Законот за 
самостојно вршење дејност со личен труд („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/89, 46/89 и 23/90) како еден 
од условите за вршење дејност со личен труд однос-
но за основање дуќан, покрај деловната, стручната 
и здравствената способност на граѓанинот е предви-
дено и деловната просторија да ги исполнува усло-
вите пропишани за вршење на соодветна дејност. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка пренамена на станбен во деловен простор се ус-
ловува само со обезбедување хигиено-технички ус-
лови за вршење на дејност со личен труд, што исто-
времено е еден од условите за основање дуќан од-
носно вршење дејност со личен труд од страна на 
граѓаните, а не и со исполнување на определени 
имотно-правни или комунални обврски на сопстве-
никот на станбениот простор што се утврдени со 
прописите за градежно земјиште или други прописи, 
а кои настануваат со изградбата односно користење-
то на деловниот простор. 

Со оглед на тоа што со Заклучокот надомес-
токот се воведува од Извршниот совет на Собра-
нието на општината и што добивањето одобрение 
за пренамена на станбен во деловен простор се ус-
ловува и со плаќање надоместок за уредување на 
градежното земјиште за деловен простор пред него-
вото издавање, Судот утврди дека тој е во спротив-
ност со означените законски одредби, поради што 
одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 23/91 
10 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 
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997. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на Република Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по јавната расправа, на седницата одр-
жана на 10 октомври 1991 година, 'донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 1, 2 и 3 од Одлу-

ката за учество на Републиката во финансирањето 
на политичките организации, општествените органи-
зации и здруженијата на граѓаните за првата поло-
вина од 1991 година, донесена од Владата на Репуб-
лика Македонија на 12 април 1991 година. 

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

3 Уставниот суд на Македонија, GO Решение У. 
бр. 105./91 од 3 јули 1991 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на одредбите од одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нивната согласност со член 
40 став 1 од Законот за општествените организации 
и здруженијата на граѓани. 

4. На јавната расправа, како и во мислењето 
што Владата го достави на Уставниот суд на Маке-
донија по решението за поведување на постапка, 
беше наведено дека: со воведувањето на политичкиот 
плурализам и непосредни, тајни и слободни повеќе-
партиски собраниски избори, се овозможи политич-
ките организации да учествуваат во освојувањето на 
власта, а со тоа и во сите сфери на политичкиот 
живот; значењето и улогата на политичките органи-
зации во политичкиот живот на Републиката и не-
потполно изградениот систем на финансирање на 
политичките организации, наметнаа потреба до кра-
јот на оваа година да се донесе закон за политички-
те организации; Владата, заради надминување на 
наведените состојби, со оспорената одлука привреме-
но го уредила финансирањето на политичките орга-
низации на нивно барање,- основ за донесувањето на 
Одлуката претставува екстензивно^ толкување на 
точката 1 од Амандман XXII на Уставот и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија; 
евентуалната одлука на Судот за несогласноста на 
оспорената одлука со закон би предизвикала тешко-
тии околу спроведувањето на одлуката на Судот од-
носно околу враќањето на средствата во Буџетот 
и нивна поинаква распределба, затоа што средствата 
се потрошени. 

5. На јавната расправа и на седницата Судот 
утврди дека според член 1 од Одлуката на поли-
тичките организации кои имаат пратеници во Со-
бранието на Република Македонија и на независните 
пратеници за првата половина од 1991 година ме-
сечно им се обезбедуваат средства од Буџетот j на 
Републиката во висина од пет просечни месечни 
бруто лични доводи во стопанството во Републиката, 
остварени во месец февруари 1991 година, во завис-
ност од бројот' на пратениците што го имаат по-

.литичките организации во Собранието и се опреде-
лува износот на средства за секоја од наведените 
политички организации. Исто така, Судот утврди 
дека во член 2 од Одлуката е предвидено на поли-
тичките организации кои немаат пратеници во Со-
бранието на Република Македонија за првата поло-
вина на 1991 година месечно да им се обезбедуваат 
средства во Буџетот на Републиката во висина на 
три просечни месечни бруто лични доходи во сто-
панството во Републиката; остварени во месец фев-
руари 1991 година или по 19.482,00 динари. Со Од-
луката за изменување на оспорената Одлука, доне-
сена од Владата на Република Македонија на 4 јуни 
1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 25/91), 
наместо месечно средствата се обезбедуваат за прва-
та половина од 1991 година. Понатаму, Судот утврди 
дека во член 3 од Одлуката е определено на опште-

cтвените организации и здруженија на граѓаните за 
првата половина од 1991 година да им се обезбе-
дуваат средства во Буџетот на Републиката во ви-
сина утврдена врз основа на одобрените средства 
во Буџетот за оваа намена за 1990 година. 

6. Согласно член 301 став 1 и 2 и член 318 
став 1 од Уставот, Собранието на Република Маке-
донија непосредно и исклучиво со закон ги уреду-ва 
односите и прашањата што се од заеднички интерес 
за граѓаните, организациите и заедниците. 

Согласно ставот 3 на точката 1 од Амандманот 
LXXVI на /ставот, Владата ги врши работите од 
својата надлежност врз основа и во рамките на' 
Уставот и законите. 

Според точката 1 од Амандман XXII на Уставот 
и член 45 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), во 
извршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти Владата донесува уредби, одлуки, упатства, 
решенија и заклучоци. 

Според член 40 став 1 од Законот за опште-
ствените организации и здруженијата на граѓани — 
пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 
13/90), на општествените организации и здруженија-
та на граѓаните кои ќе се регистрираат за оствару-
вање на политички интереси и цели и имаат најмалку 
1000 членови, ќе им се обезбедат средства од Ре-
публичкиот буџет во износ од три просечни бруто 
лични доходи остварени во стопанството во Републи-
ката, а согласно ставот 2 од истиот член на Зако-
нот се овластува Владата да донесе поблиски прописи 
за определување на постапката- за остварување на 
правото утврдено во ставот 1 на овој член. . 

Од изнесената одредба на Законот произлегува 
дека тој го утврдил основот и начинот на обезбеду-
вање средства на организациите на кои се однесу-
ва и дека Владата на Република Македонија е овлас-
тена да донесе поблиски прописи за остварување на 
тоа право, а не и да ги менува критериумите и на-
чинот за определување на средствата. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
Одлуката се пропишува поинаков начин на распре-
делба на средствата од Буџетот на Републиката за 
политичките организации и другите форми на орга-
низирање и здружување од начинот определен со 
означената законска одредба, Судот оцени дека ос-
порените одредби од Одлуката не се во согласност 
со член 40 став 1 од Законот за општествените ор-
ганизации и здруженијата на граѓани, поради што 
одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр, 105/91 
10 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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