
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 16 јули 1992 
Скопје 

Број 43 Год. ХLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 400 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

880 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ДАЖБАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

тијата и другите правни лица (во натамошниот текст: 
претпријатијата) и вршителите на дејност со личен труд 
(во натамошниот текст: иматели на дуќан) што се зани-
маваат со промет на деривати од нафта на мало, можат 
да продаваат моторен бензин и дизел гориво во наред-
ните три месеци, само врз основа на бонови. 

Член 2 

Бонови за моторен бензин и дизел-гориво за воз\ 
лата на кои постои правото на сопственост се издаваат 
за едномесечна потрошувачка по возило и тоа: 

Се прогласува Законот за изменувана на Законот 
за привремена забрана на примената на Законот за 
продажбата на становите во општествена сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 16 јули 1992 година. 

Број 08-2936/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

- патнички(приватни)возила, 
- патнички (службени) возила 
- патнички (такси, рента ќар) возила 
- товарни возила (до 7 тона) 
- товарни возила (над 7 тона) 
- автобуси (меѓуградски сообраќај) 
- специјални возила (брза помош, полиција, противпо-
жарни возила и возилата од одбраната) неограничено 

40 лит./месечно 
80 лит./месечно 

200 лит./месечно 
200 л ит./месечно 
350 лит./мссечно 
400 лит./месечно 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТАНОВИТЕ ВО 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на примената 

на Законот за продажба на становите во општествена 
сопственост („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 24/92) во член 1 зборовите: „три месеци“ се 
заменуваат со зборовите: „најмногу до Шест месеци“. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавува-
ното во „Службен весник на Република Македонија“. 

881 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија, Владата донесе 

У Р Е Д Е А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТО-

РЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО 

Член 1 

Заради порационално користена на моторниот 
бензин и дизел горивото, се определува дека претприја-

Над овие количини граѓаните можат да купуваат 
девизни бонови од АМСМ во неограничени количини. 

Член 3 де 
Распределбата на боновите на корисниците ги 

врши Министерството за внатрешни работи и АМСМ 
преку своите пунктови и организациони единици. 

Член 4 

Во тековниот месец можат да се користат боно-
вите издадени за тој месец и неискористенитс бонови од 
претходните месеци. 

Член 5 

Боновите се издаваат на доносител. 

Член 6 

Министерството за стопанство ќе донесе упатство 
за содржината, формата и бојата на боновите, како и 
работењето со боновите. 

Член 7 , 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува со денот на донесувањето. 

Бр. 23-2330/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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882 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за потти-

кнување на развојот на земјоделството („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 24/92), Владата на 
Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИДОТ НА КВАЛИТЕТНОТО 
СОРТНО СЕМЕ, ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА И СРЕД-
СТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ 
СЕ ОБЕЗБЕДУВА РЕГРЕС ЗА РЕПРОМАТЕРИ-

ЈАЛИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1992 ГОДИНА 

Член 1 
Регресот за репроматеријали за земјоделството за 

1992 година се обезбедува за: квалитетното сортно 
семе, вештачките ѓубрива и средствата за заштита на 
растенијата употребени во земјоделското производство 
на Република Македонија и тоа за: 

- квалитетно сортно семе од: пченица, р'ж, јачмен и 
маслодајна репка 

- вештачките ѓубрива НПК 15:15:15 и НПК 
10:30:20; 

- средства за заштита на растенијата и тоа; 
- хербициди: тринулан, дикуран, тефлан и ор-

драм; 
- инсектициди децис, ултрацид, нисуран и ими-

дан; 
- фунгициди: анвил, ридомил, цимофол, цимо-

зим, куприксалин, цинеб, каптанј 
- средства за дезинфекција на семето кај пче-

ница, р’ж и јачмен, 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2073/1 
, 9 јули 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

883 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГРЕС НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕД-
СТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-
ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ И ОДЛУКАТА ЗА РЕ-
ГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО ВО 1992 ГОДИНА 
1. Со денот на влсгуван,ето во сила на оваа одлука 

престанува да важат Одлуката за регрес на вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 14/92) и Одлуката за регрес на дел од 
каматата на кредитите за определени намени во земјо-
делството во 1992 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 14/92). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2074/1 
9 јули 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

884 
Врз основа на член 110 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(Сл. весник на СЃМ" бр. 27/86 и 17/91), Владата на 
Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

I 
Во одлуката за висината на надоместокот за кори-

стење на податоците од премерот и катастарот на нед-
вижностите, број 23-848/1 од 04 мај 1991 година („Сл. 
весник на СР Македонија“ бр. 16/87, 11/90 и 20/91), во 
Тарифата се вршат следните измени: 

Во точка 1. ГЕОДЕТСКА ОСНОВА 

Тарифен бр. 1 

- во точка а бројот 50 се заменува со бројот „1000" 
- во точка б бројот 30 се заменува со бројот „600" 

- во точка в бројот 30 се заменува со бројот „600" 

: Во точка 2. КОПИИ ОД ПЛАНОВИ 

Тарифен бр. 2 - точка а 
- под 1 бројот 400 се заменува со бројот „8000" 
- под 2 бројот 400 се заменува со бројот „8000" 
- под 3 бројот 600 се заменува со бројот „12000" 
- под 4 бројот 600 се заменува со бројот „12000" 

- точка б 

- под 1 бројот 200 се заменува со бројот „4000" 
- под 2 бројот 200 се заменува со бројот „4000" 
- под 3 бројот 300 се заменува со бројот „6000" 
- под 4 бројот 300 се заменува со бројот „6000" 

- точка в 

- под 1 бројот 100 се заменува со бројот „2000" 
- под 2 бројот 100 се заменува со бројот „2000" 
- под 3 бројот 150 се заменува со бројот „3000" 
- под 4 бројот 150 се заменува со бројот „3000" 

Во точка 3. КАРТИ 

- Тарифен број 3 
Точка а 

- под 1 бројот 100 се заменува со бројот „2000" 
- под 2 бројот 50 се заменува со бројот „1000" 
- под 3 бројот 50 се заменува со бројот „1000" 
- под 4 бројот 50 се заменува со бројот „1000" 
- под 5 бројот 50 се заменува со бројот „1000" 
- под 6 бројот 40 се заменува со бројот „800" 
- под 7 бројот 40 се заменува со бројот „800" 
- под 8 бројот 40 се заменува со бројот „800" 

Точка б 

под 1 бројот 200 се заменува со бројот „4000" 
под 2 бројот 100 се заменува со бројот „2000" 
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Во точка 4. ФОТОМАТЕРИЈАЛИ 

- Тарифен број 4 

- под точка а бројот 100 се заменува со бројот „2000" 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

Број: 23-2069/1 
9 јули 1992 година 

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

Бр. 23-2152/1 
9 јули 1992 година 

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

12.06. - семе од сончоглед, вклучувајќи кршено и 
дробено“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2150/1 
9 јули 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

885 
Врз основа на член 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за порамнување на даночното оптовару-
вани на увезените стоки („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 34/92), Владата на Република 
Македонија донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-
НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за извршување на даночното 
оптоварување на увезените стоки во 1992 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/92 
и 37/92), во точка 2, потточка 14) по тарифниот број 
12.01. се додаваат два нови тарифни броја кои гласат: 

„12.05. - семе од маслодајна репка, вклучувајќи 
кршено и дробено; 

12.06. - семе од сончоглед, вклучувајќи кршено и 
дробено“. 

2. Оваа одлука влегува во сила ларедниот ден од, 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

886 ' : 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 45/90), Владата на Република Македог 
нија донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ УВОЗ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за укинување на царински стапки 
при увоз на одделни производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/92), во точка 1, по та-
рифната ознака 1102.20, се додаваат три нови тарифни 
броеви кои гласат: 

„12.01. - соја во зрно, вклучувајќи кршена и дро-
бена; 

12.05. - семе од маслодајна репка, вклучувајќи 
кршено и дробено; 

887 
Врз основа на член 2 од Законот за посебната 

такса на увезените стоки („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 34/92), Владата на Република 
Македонија донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

ВО 1992 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на уве-
зени стоки во 1992 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 17/92 и 37/92), во точка 2, пот-
точка 14), по тарифниот број 12.01. се додаваат два 
нови тарифни броја кои гласат: 

„12.05. - семе од маслодајна репка, вклучувајќи 
кршено или дробено; 

12.06. - семе од сончоглед, вклучувајќи кршено 
или дробено“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2151/1 
9 јули 1992 година 

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

888 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/93; 29/89; 11/91 и 40/91); Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ - МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Единство“ -
Македонски Брод, со која за индивидуален работоводен 
орган во училиштето е именуван Венче Кузманоски, 
наставник по физика и хемија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-610/29 
9 јули 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, .с.р. 

889 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85; 29/ 
86; 7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и 40/91) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 9 јули 
1992 година, донесе 
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, 4 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА УСО „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОР-

ЧАГИН“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија не дава со-
гласност на Одлуката на Работничкиот совет на УСО 
„Раде Јовчевски-Корчагин" - Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Училиштето повторно е 
именуван м-р Митруш Петрушев, професор по матема-
тика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

вањето,' а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-611/8 
9 јули 1992 година 

С к о п ј е 
Пртетседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

890 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТА-

НИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ“ - ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување и воспитание „Детска радост“ -
Гостивар, со која за индивидуален работоводен орган 
на организацијата повторно е именувана Елена Михај-
ловска, педагог. ј 

2. Ова решение влегува во сила со де^от на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-613/6 
9 јули 1992 година 

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

Број 17-613/7 
9 јули 1992 година 

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

892 I 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТА-
НИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

„7 СЕПТЕМВРИ“ - ПЕХЧЕВ О 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „7 Септември“ - Пехчево, со 
која за индивидуален работоводен орган на организаци-
јата повторно е именувана Лилјана Димевска, воспиту-
вач. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-613/8 
9 јули 1992 година 

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

891 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ПРОБИШ-

ТИП 

ѓ . Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната 
организација за згрижување, воспитување и образова-
ние на деца од предучилишна возраст „Гоце Делчев“ -
Пробиштип, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на организацијата повторно е именувана Марјонка 
Станојковска, педагог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

893 
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, 
бр! 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 јули 1992 го- . 
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „ЕСТРЕА ОВАДИЈА МА-

РА“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание „Естреа Овадија Мара“ 
- Битола, се определуваат:, 

- Јулија Димитрова, педагог, стручен соработник 
во ПЕ Битола на Педагошкиот завод на Македонија; 

- Љупчо Спировски, директор на Детското одмо-
ралиште „Пе л петер“, Битола 

2. Ова решение влегува во сила со денот на дому-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Број 17-708/16 
9 јули 1992 година 

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

894 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 јули 1992 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРАТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за финансиски инспектори во Републичкиот фи-
нансиски инспекторат да бидат назначени: 

I. Во Министерството: 
- Славко Лазовски, началник на Одделението за 

инспекциски надзор и контрола; 
- Драган Дамески, виши инспектор во Одделени-

ето за инспекциски надзор и контрола; 
- Александар Станчески, винт инспектор во Одде-

лението за ревизија; 
- Томе Николовски, виши инспектор во Одделени-

ето за ревизија; 
- Билјана Јанура, началник на Одделението за де-

визна инспекција; 
- Виктор Корошец, шеф на Отсекот за девизна ф 

контрола; 
- Предраг Иветиќ, виши инспектор во Отсекот за 

девизна контрола; 
- Борис Китановски, виши инспектор во Отсекот 

за девизна контрола; 
- Стојан Ѓорѓиевски; виши инспектор во Отсекот 

за девизна контрола; 
- Петар Георгиев, шеф на Отсекот за девизни 

прекршоци; 
- Даринка Петровска, виши инспектор во Отсекот 

за девизни прекршоци; и 
- Емил Јанчевски, виши инспектор во Отсекот за 

девизни прекршоци. 

II. ВО ИСТУРЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИ 
НИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО: 
1. Берово 

- Стефка Миовска, инспектор; 
2. Битола 

- Драги Мишковски, началник на Одделението за 
инспекциски надзор и контрола; 

- Трајче Крстевски, инспектор, 
- Мирјана Шукоска, инспектор; 
- Сотир Пауновски, инспектор; 
- Ѓурѓа Ристевски, инспектор; и ' 
- Еленица Донева, инспектор. 

3. Виница 
- Димитар Мицев, инспектор. 

4. Гевгелија 
- Тодор Делев, началник на Одделението за ин-

спекциски надзор и контрола; 
- Катица Маркова, инспектор; и 
- Димитар Танев, инспектор. 

5. Гостивар 
- Димитрија Милошевски, началник на Одделени-

ето за инспекциски надзор и контрола; 
- Васко Цветаноски, инспектор; 
- Абдулбари Имери, инспектор; 
- Васил Степанов, инспектор; и 
- Милош Поповиќ, инспектор. 

6. Делчево 
- Миле Ангеловски, инспектор. 

7. Кавадарци 
- Александар Соколов, началник на Одделението 

за инспекциски надзор и контрола; 
- Васко Цветаноски, инспектор 
- Абдулбари Имери, инспектор 
- Васил Степанов, инспектор; и 
- Милош Поповиќ, инспектор. 

8. Кичево 
- Зоран Дукоски, инспектор. 

9. Кочани 
- Благој Панов, инспектор; 
- Славе Паунов, инспектор, и 
- Јане Атанасов, инспектор. 

10. Кратово 
- Миле Бошкоски, инспектор. 

11. Крива Паланка-
- Драганчо Јовевски, инспектор. 

12. Крушево 
- Андре Фидановски, инспектор; и 
- Тома Кондовски, инспектор. 

13. Куманово 
- Александар Николовски, началник на Одделени-

ето за инспекциски надзор и контрола; 
- Жарко Денковски, инспектор; 
- Љубомир Саревски, инспектор; 
- Душко Јовановски, инспектор; и 
- Драги Младеновски, инспектор. 

14. Македонски Брод 
- Живка Софрониоска, инспектор. 

15. Неготино 
- Јован Анчев, инспектор. 

16. Охрид 
- Бимбил Маркоски, началник на Одделението за 

инспекциски надзор и контрола; 
- Тане Јордановски, инспектор; и 
- Спиро Терзијаноски, инспектор. 

17. Прилеи 
- Ристо Трајкоски, началник на Одделението на 

инспекциски надзор и контрола; 
- Коста Јанески, инспектор; 
- Сузана Блажеска, инспектор; 
- Димитар Миткоски, инспектор; 
- Киро Ковиљоски, инспектор; и 
- Благоја Трајкоски, инспектор. 

18. Пробиштип 
- Ванче Пановски, инспектор. 

19. Радовиш 
- Славе Борисов, инспектор; и 
- Славчо Ристов, инспектор. 

-20. Рссен 
- Кире Димициевски, инспектор; и 
- Трајан Радевски, инспектор. 

21. Свети Николе 
- Зоран Стојчев, инспектор; и 
- Љупчо Гасев, инспектор. 

22. Струга 
- Стојмир Србиноски, инспектор; 
- Јонче Кувснциоски, инспектор; 
- Јаков Наумоски, инспектор; 
- Сантипи Кочоска, инспектор; и 
- Нашифст Кадриоска, инспектор. 

23. Струмица 
- Митко Наков, инспектор; и 
- Кирил Партенов, инспектор. 

24. Тетово 
- Јордан Ристовски, нач,алник на Одделението за 

инспекциски надзор и контрола; 
- Илија Мерцаноски, инспектор; 
- Примислав Стојановиќ, инспектор 
- Ќани Алиу, инспектор; 
- Арун Таири, инспектор; 
- Агрон Еимини, инспектор; 
- Аљихан Алију, инспектор; и 
- Горан Петроски, инспектор. 

25. Титов Вслсс 
- Димо Трајчевски, инспектор; и 
- Панче Димов, инспектор. 

26. Штип 
- Слободан Арсов, началник на Одделението за 

инспекциски надзор и контрола; 
Ѓорѓи МЅјхошсв, инспектор; 
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- Срета Мадиќ, инспектор; и 
- Мијалче Шутев, инспектор. 

27. Скопје 
- Васил Филковски, началник на Одделението за 

инспекциски надзор и контрола; 
- Војо Видински, инспектор; 
- Ристо Папазов, инспектор; 
- Слободанка Ѓорѓиевска, инспектор; 
- Зоран Куртев, инспектор; 
- Јордан Николов, инспектор; 
- Љупчо Пеневски, инспектор; 
- Мијалче Штерјов, инспектор; 
- Светлана Здравковиќ, инспектор; 
- Орце Лејковски, инспектор; 
- Ѓошо Таневски, инспектор; 
- Јанко Топузовски, инспектор; 
- Јоне Ѓурчевски, инспектор; 
- Русе Кочевски, инспектор; 
- Драгољуб Ниниќ, инспектор; 
- Ристо Пандев, инспектор; 
- Нада Ачевска, инспектор; 
- Јулијана Белевска, инспектор; 
- Данче Зографска„ инспектор; и 
- Тања Станчевска, инспектор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17 - 1833/2 
9 јули 1992 година 

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

II. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави со „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2036/2 
9 јули 1992 година 

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

896 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИ-

ТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР 

“ I За главен републички санитарен и, здравствен ин-
спектор се именува д-р Искра Шатева - Пушевска, до-
сегашен републички санитарен и здравствен инспектор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2045/2 
9 јули 1992 година 

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

895 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

I. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за урбанистички и градежни инспектори во Мини-
стерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија да бидат назначени: 

1. СТОЈАНОСКИ СЛОБОДАН, дипломиран ин-
женер архитект, 

- за републички инспектор за урбанизам и коорди-
натор со подрачните^ републички инспектори. 

2. ТЕВЧЕВ ПАНЧЕ, дипломиран инженер архи-
тект, 

- за урбанистички инспектор за општината Титов 
Велес. 

3. ЈОВАНОВСКИ БОБАН - дипломиран инженер 
архитект, 

- за урбанистички инспектор за општината Кума 
ново. 

4. КРСТЕВСКИ САНДЕ, дипломиран градежен 
инженер, 

- за градежен инспектор за општината Куманово. 
5. СРБИНОВСКИ ЈУГОСЛАВ, дипломиран гра-

дежен инженер, 
- за градежен инспектор за општината Гостивар. 
6. ЈОВАНОВСКИ МАРЈАН, дипломиран инже-

нер архитект 
- за урбанистичко - градежен инспектор за општи-

ната Крушево. 

897 
Врз основа на член 140 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 јули 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА 

МАКЕДОНИЈА 

1.За директор на Архивот на Македонија, сметано 
од 1 август 1992 година, се именува д-р Симе Младенов-
ски, досегашен научен советник во Институтот за наци-
онална историја - Скопје. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-2250/1 
9 јули 1992 година 

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

898 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на У-та седница, одржана 
на 5.VI.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО ГЕОМЕТРИЈА ЗА VII 

ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Работна тетратка по геометрија за VII одделение, ав-
тор: Јово Стефановски, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 
1992 година^ 
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2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-362/1 
5 јуни 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

899 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на У-та седница, одржана 
на 5.У1.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА УШ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ И 

ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Македонски јазик за VIII одделение за паралелките со 
настава на албански и турски јазик, автори: Бојко Ки-
,ранџиски, Стево Симски, Војо Вељановски, во издание 
на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-358/1 
5 јуни 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

900 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на У-та седница, одржана 
на 5.VI.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО АЛГЕБРА ЗА VII 

ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Работна тетратка по алгебра за VII одделение, автори: 
Душко Ачовски, Кераца Марковска, Миле Неданов-
ски, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1992 година, 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-361/1 
5 јуни 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

901 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-

бличкиот педагошки совет, на У-та седница, одржана 
на 5.VI.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 

ПРИРОДАТА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Работни листови по запознавање на природата за IV 
одделение, автори: Гоце Делчев, Јасмина Делчева во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ - Скопје, 1992 година 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-360/1 
5 јуни 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

902 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на У-та седница, одржана 
на 5.VI. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА УЛ ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Историја за VII одделение, автор: д-р Александар Тра-
јановски, во издание на Општественото претпријатие 
за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1992 година, 

2. Решението да се достави до ОП „Просве/тно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-359/1 
5 јуни 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

903 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
2/86,29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на У-та седница, одр-
жана на 5. VI. 1992 година, донесе , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ II 
ДЕЛ - ТЕКСТИЛНА СТРУКА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Технологија на конфекционирање II дел - текстилна 
струка, автор: дипл. инж. Станојко Дејановски, во из-
дание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
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валуто, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-355/1 
5 јуни 1992 година Републички педагошки совет 

С к о п ј е Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

904 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
2/86,29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на У-та седница, одр-
жана на 5.'VI. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

БИОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Биологија за II година за гимназиска и здравствена 
струка, автор: д-р Јонче Шапкарев, во издание на Опш-
тественото претпријатие за учебници „Просветно де-
ло“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-356/1 „ ^ 
5 јуни 1992 година Републички педагошки совет 

С к о п ј е Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

905 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
2/86,29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на У-та седница, одр-
жана на 5.VI. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ТЕХНОЛОГИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА ЗАНИМА-
ЊЕТО ТОПИЛНИЧАР - ЛЕАР ЗА III СТЕПЕН МЕ-

ТАЛУРШКА СТРУКА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Технологија на работењето за занимањето топилничар 
- леар за III степен металуршка струка, автор: Соња 
Босилкова, во издание на Општественото претпријатие 
за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

906 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 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 одржаната јавна расправа, на сед-
ницата одржана на 3 јуни 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЦ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот 

и постапката за продажба на општественото земјиште 
вон градскиот реон на град Дебар за станбена и друга 
изградба, донесена од Собранието на Општината Де-
бар, на седницата одржана на 14 април 1988 година 
(„Службен гласник на Општина Дебар“ бр. 3/88). 

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

3. Со оваа одлука се заменува одлуката на Устав-
ниот суд на Република Македонија У. бр. 202/89, доне-
сена на 12 септември 1990 година. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
ведената постапка од Општествениот правобранител 
на самоуправувањето на Општина Дебар, на седницата 
од 12 септември. 1990 година,, по одржаната јавна ра-
справа, донесе одлука со која ја укина ,,Одлуката за 
условите, начинот и постапката за продажба на опште-
ственото земјиште вон градскиот реон на град Дебар за 
станбена и друга изградба, донесена од Извршниот со-
вет на Собранието на Општината Дебар, на седницата 
одржана на 14 април 1988 година („Службен гласник на 
општина Дебар“ бр. 3/88). Непосредно по доставува-
њето на одлуката на Судот до Извршниот сов.ет на 
Собранието на Општината Дебар, а пред нејзиното об-
јавување, Претседателот на Извршниот совет побара 
нејзино преиспитување, укажувајќи дека укинатата од-
лука била донесена од Собранието на општината, а не 
од Извршниот совет. Испитувајќи ја оваа околност Су-
дот утврди дека укинатата одлука е донесена од Собра-
нието на Општината Дебар на 14 април 1988 година, 
при што оцени дека има основи за преиспитување на 
својата одлука од аспект на новата фактичка состојба. 
Притоа, Судот ја имаше предвид и новата правна ситу-
ација настаната со измените во законите кои ги уреду-
ваат односите во областа на градежното земјиште и 
просторното и урбанистичко планирање. 

5. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одлука се пропишуваат условите, начинот и постапката 
за продажба на општествено земјиште вон градежниот 
реон на град Дебар и населбите од градски карактер за 
изградба на семејни станбени згради и стопански об-
јекти. 

6. Според член 2 од Законот за градежното зем-
јиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и 21/ 
91) како градежно земјиште се смета изграденото и 
неизграденото земјиште во градовите и населбите од 
градски карактер и во други подрачја предвидени за 
станбена и друга комплексна изградба. Според член 9 
од Законот земјиштето во градовите и населбите од 
градски карактер и другите подрачја предвидени за 
станбена и друга комплексна изградба за кои е донесен 
урбанистички план е на Републиката. Границите на тоа 
опфатено земјиште со катастарски податоци за парце-
лите ги утврдува Собранието на општината. Согласно 
член 36 од Законот, градежното земјиште со кое упра-
вува Републиката го доделува на користење на физички 
и правни лица заради изградба на објекти, а доделува-
њето го врши Министерството за финансии по прет-
ходно писмено мислење на Министерството за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија. Согласно 
член 37 и 37-а од Законот градежното земјиште се доде-
лува со непосредна спогодба, со јавно наддавање и со 
конкурс, а поблиските услови, начинот и постапката за 
доделување на градежното земјиште ги пропишува 
Владата на Република Македонија. Согласно член 3 
став 1 од Законот, овластувањата на општината да уре-
дува односи во вреќа со градежното земјиште се огра-
ничени на работите кои се однесуваат на уредувањето и 
употребата на градежното земјиште. 

Според член,, 2 став 2 од Законот за промет со 

Број 13-357/1 
5 јуни 1992 година 

С к о п ј е 
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земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 
41/75, 10/79, 7/86, 51/88 и 38/91) градежните земјишта во 
општествена сопственост не можат да се отуѓуваат, но 
врз нив можат да се стекнуваат права определени со 
^закон, 

Според член 13 од Законот за земјоделското зем-
јиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 51/88,15/90 и-
36/91) земјоделското земјиште од прва заклучно со 
четврта катастарска класа не може да се користи за 
неземјоделски намени, освен кога е тоа предвидено со 
просторниот односно урбанистичкиот план, а според 
член 14 основите на просторните и урбанистичките пла-
нови и одлуката за определување на земјиштето во гра-
довите и во населбите од градски карактер и во другите 
подрачја предвидени за станбена и друга комплексна 
изградба (одлука за определувана на градежно зем-
јиште) се донесуваат по претходна согласност на над-
лежниот републички орган. Со претходна согласност, 
според член 15 од Законот, се определуваат и грани-
ците на населените места (селски населби) за кои не е 
донесен урбанистички план, односно општ акт што го 
заменува тој план, во чии рамки земјоделското зем-
јиште може да се користи за неземјоделски намени. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
во поимот градежно земјиште влегува секое земјиште 
(изградено или неизградено) што со просторен или ур-
банистички план е предвидено за станбена или за друга 
изградба, независно дали се наоѓа во градовите и насел-
бите од градски карактер или надвор од нив и дека 
земјоделско земјиште може да стане градежно ако тоа е 
определено со просторен односно урбанистички план и 
со претходна согласност на надлежниот републички ор-
ган. Понатаму, градежното земјиште не може да биде 
предмет на сопственост. Тоа со закон е определено 
добро од општ интерес за Републиката, кое'може да 
биде само предмет на користење, доколку на физич-
кото или правното лице му биде доделено од страна на 
надлежниот орган. Најпосле, условите, начинот и по-
стапката за доделување на градежното земјиште се 
утврдуваат со пропис на Владата, што значи дека так-
вото овластување за општината сосема е исклучено. 
Дотолку повеќе, заради неможноста градежното зем-
јиште да биде предмет на сопственост, сосема е исклу-
чена и можноста за утврдување услови,, начин и по-
стапка за купопродажба на градежно земјиште и од 
страна на Владата и од општините. 

Судот утврди дека земјиштето чиј режим на про-
мет се уредува со оспорената одлука, иако се наоѓа 
надвор од градското подрачје на Дебар и иако порано 
било земјоделско земјиште, со просторниот план на 
општината и со согласност на надлежниот републички 
орган, е прснаменето за станбена изградба, со што сте-
кнало статус на градежно земјиште. Понатаму, Судот 
утврди дека со оспорената одлука се уредуваат усло-
вите, начинот и постапката на продажба на градежно 
земјиште, со што тоа земјиште с предмет на купопро-
дажни односи, што значи дека граѓаните со правно дело 
можат да стекнуваат право на сопственост врз гра-
дежно земјиште. 
' Со оглед на тоа што со оспорената одлука се овоз-
можува продажба на градежно земјиште, кое според 
законот е надвор од промет и врз кое може да се стекне 
само правото на користена, а не и правото на сопстве-
ност, Судот оцени дека таа не е во согласност со наведе-
ните уставни и законски одредби, поради што одлучи 
како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр 202/89 
3 јуни 1992 година 

С к 1) п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

907 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 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 спроведената јавна расправа, на 
седницата одржана на 27 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ точката 1, освен во делот 
што се однесува на овластувањето за вршење ознака за 
сеча, точката 3, точката 5, освен во делот што се одне-
сува на трошоците за извршената ознака и точките 7 и 8 
од Овластувавте бр. 09-2765/1 на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје 
донесено на 12 септември, со измените и дополнува-
њата од 15 октомври 1991 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 188/91 од 25 март 1992 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одредбите од актот 
означен во точката 1 од ова решение, затоа што се 
постави прашаното за нивната согласност со одредбите 
од Законот за шумите. 

4. На јавната расправа и на седницата Судот утврди 
дека со оспорениот акт се овластува претпријатието за 
стопанисување со шуми да врши определени работи во 
шумите на кои постои право на сопственост, меѓу кои 
да врши премер и жигосување на исеченото дрво, изда-
вање испратница за превезување и пренесување на дрво 
и заштита на шумите на територијата на Општината 
(точка 1); да води евиденција за состојбата на шумата, 
видот и обемот на извршените сечи и извршените од-
редувачки работи (точка 3). Според точка 5 од Овла-
стувањето трошоците за извршената ознака, премер, 
жигосувана, пропратна документација и заштита на 
шумите ги сносат сопствениците на шумите, а според 
точка 7 одредбите на точките 4, 5 и 6 на ова овласту-
вање се однесуваат и за дрво исечено вон шума, на 
мегни стебла, дрвореди и Изолирани групи на шумски 
дрвја на површини од 2 ар^. Согласно точка 8 од Овла-
стувањето висината на надоместокот за проста репро-
дукција на шуми на кои постои право на сопственост за 
1991 година изнесува 40,00 динари по м3 за огревно дрво 
и 80,00 динари по м3 за Техничко дрвб. 

5. Според член 3 од Законот за шумите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.20/74,15/86,51/ 
88,20/90 и 37/91) шумите и шумското земјиште се добро 
од општ интерес и уживаат посебна заштита опреде-
лена со овој закон. 

Според член 7 став 3 од Законот за шумите на кои 
постои право на сопственост стопанисуваат нивните 
сопственици. Согласност член 35 од Законот сопстве-
ниците на шуми што стопанисуваат со шумите се 
должни да го прилагодуваат начинот на стопанисување 
на условите на средината, биолошките особености на 
видовите на дрвја и на состојбата на тие шуми; да вршат 
редовно обновувана на ссчиштата; да го потпомогаат 
природното обновувана на шумите со шумско-одглсду-
вачки и други мерки; да применуваат мерки за нега 
(чистење и прореди) и за заштита на шумите; да внесу-
ваат четинари во лисјарските шуми; да ги преведуваат 
ниските шуми во. високи шуми; да пошумуваат стари 
ссчишта, пожаришта, површини оголени и загрозени 
од природните фактори, растителните болести и други 
причинители; да преземаат и други работи и мерки во 
согласност со шумскостопанскитс основи, програмите 
за унапредувана на шумите и актите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 
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стопанисување со шумите на кои постои право на соп-
ственост. 

Според изменетиот став 1 на член 32 од Законот со 
шумите, на кои постои право на сопственост се стопа-
нисува врз основа на критериумите за извршување на 
сечите и работите на одржувањето и унапредувањето 
на шумите утврдени со одлука на Министерството. Со-
гласно член 32 став 2 од Законот сечата на шуми на кои 
постои право на сопственост се врши врз основа на 
одобрение, со кое сопственикот на шумата се обврзува 
да изврши и определени работи на одржувани и уна-
предување на шумата, сразмерно на обемот и видот на 
одобрената сеча. Според член 32 став 3 од Законот 
решение за одобрение на обемот на сеча и на видот и 
обемот на работите за одржување и унапредување на 
шумите, согласно утврдените критериуми од став 1 на 
овој член, донесува Министерството. Согласно член 32 
став 4 од Законот со решението од претходниот став се 
одредува и местото, видот, обемот, рокот и начинот на 
извршување на работите. 

Во изменетиот став 1 на член 38 од Законот е 
пропишано дека ознака за сеча во шума, на која постои 
право на сопственост, врши Министерството односно 
организацијата што стопанисува со шуми што тоа ќе ја 
овласти. Под ознака за сеча, според член 37 став 1 од 
Законот, се подразбира вршевме претходно одбирање и 
одбележување на стеблата за сеча. Според член 38 став 
2 од Законот со актот за овластување од став 1 на овој 
член се утврдува подрачјето на кое организацијата ќе 
врши ознака за сеча, видот на работите и висината на 
надоместокот на трошоците за извршените работи. Со-
гласно член 38 став 3 од Законот трошоците за ознака 
за сеча од став 2 на овој член ги сноси сопственикот на 
шумата. 

Во изменетиот член 34 од Законот е пропишано 
дека Министерството е должно извршените сечи и 
извршените работи на одржување и унапредување на 
шумите со кои стопанисуваат сопствениците да ги еви-
дентира по вид, обем и место најдоцна до 31 март наред-
ната година од нивното извршување. Согласно члено-
вите 13 и 90 од Законот со цел за евиденција на состој-
бата и промените во шумите, Министерството востано-
вува и води катастар на шумите. 

Според изменетиот став 1 на член 52 од Законот за 
одржувани и унапредување на шумите на кои постои 
право на сопственост се грижи Министерството од-
носно̂  организацијата што стопанисува со шуми што 
тоа ќе ја овласти. Согласно член 52 став 2 од Законот 
под одржување и унапредувај!^ на шуми се подразбира 
пошумува!!^ на сечиштата; нега на шумите и култу-
рите; подобрување состојбата на дрвниот фонд (кон-
верзија и интродукција); како и заштита од пожар, 
штетни инсекти и растителни болести. , , 

Во изменетите ставови 1 и 2 на член 73'од Законот 
е пропишано дека дрвото исечено во или БОН шумата 
мора да биде жигосано и обезбедено со испратница 
пред да се превезува или пренесува, а во став 3 на овој 
член е пропишано жигосувањето и издавањето на 
испратницата на дрво произведено во и вон шума, на 
кои постои право на сопственост, да го врши Министер-
ството. 

Во изменетиот став 3 на член 74 од Законот е 
предвидено сопствениците на шума да мож^т да прода-
ваат дрво, дрвни сортименти и производи од дрво врз 
основа на одобрение на Министерството, во кос се 
утврдува количеството на дрвната маса (по вид и сорти-
менти) која може да се продаде. 

Според изменетиот став 4 на член 84 од Законот 
сопствснцитс на шуми плаќаат надоместок во висина од 
15% од вредноста на исечената нето дрвна маса пресме-
тана по пазарни цени на дрвото во тековната година 
според статистички податоци. Согласно член 84 став 5 

од Законот средствата од став 4 на овој член се кори-
стат за проста репродукција на постојните шуми. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
за шумите, како добро од општ интерес, се обезбедува 
посебна заштита и се утврдува начинот на нивното ко-
ристење. Понатаму, дека за одржувањето и унапреду-
ваното на шумите, на кои постои право на сопственост, 
се грижи Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство односно организацијата што стопани-
сува со шуми што Министерството ќе ја овласти, за што 
сопствениците на шумите плаќаат надоместок во ви-
сина од 15% од вредноста на исечената нето дрвна маса, 
а сопственциите на шумите можат да ја користат шу-
мата под услови, на начин и во постапка уредени со 
Законот за шумите. Исто така, заради одржување и 
унапредување на шумите, на кои постои право на соп-
ственост, Законот пропишал дека определени овласту-
вања се во надлежност на Министерството, за кои тоа 
нема законски овластувања да ги пренесе (дати опреде-
лува критериумите за користење на шумите, на кои 
постои право на сопственост, да одобрува сеча, да из-
дава решение за извршување на сеча - член 32; да ја 
евидентира извршената сеча и извршените работи на 
одржување и унапредување на шумите - член 34; да 
врши жигосување и издавање на испратницата за дрво 
произведено во и вон шума - член 73; да одобрува про-
дажба на дрво, дрвни сортименти и производи од дрво 
од страна на сопствениците на шумите - член 74) и дека 
определени работи Министерството е овластено да ги 
пренесе на организација што стопанисува со шуми (да 
се грижи за одржувањето и унапредуваното на шумите 
- член 52; да врши ознака за сеча на шумите - член 38 
став 1). 

Со оглед на тоа што во точките 1,3 и 7 од Овласту-
вањето се предвидува организацијата што стопанисува 
со шуми да врши работи1 кои според Законот Министер-
ството не може да ги пренесува на организацијата што 
стопанисува со шумите, Судот оцени Дека тие одредби 
не се во согласност со членовите 34 и 73 СЛ означениот 
закон. Исто така, со оглед на тоа што во точките 5 и 8 
од Овластувањето на поинаков начин се уредуваат 
определени прашања уредени со Законот, Судот утврди 
дека тие одредби не се во согласност со член 38 став 3 и 
член 84 став 4 од Законот за шумите. 

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

У.бр. 188/91 
27 мај 1992 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р. 

908 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова 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 8 
април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за заедничките 

критериуми и мерила за решавано на станбените пра-
,шања на работниците во Општинскиот суд во Титов 
Велес, донесен од Советот на Работната заедница на 12 
октомври 1991 година. ' 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44, и во Општинскиот суд во Ти-
тов Велес на начин предвиден за објавување на опш-
тите акти. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр. 156/91 од 26 декември 1991 грдина, поведе 
постапка за оценување законитоста на правилникот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со Законот за орга-
ните на управата. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник е донесен од Советот на Работната заедница 
на Општинскиот суд во Титов Велес. 

5. Во Законот за органите на управата, кој, со-
гласно член 229, се применува и во судовите („Службен 
весник на СРМ“ бр.40/90) не се предвидува обврска за 
издвојување средства за заедничка потрошувачка наме-
нети за станбена изградба, туку според член 166 од 
законот само средства за работа на органот на упра-
вата, во кои спаѓаат средствата за лични доходи и непо-
средна заедничка потрошувачка на работниците, сред-
ствата за материјални трошоци, средствата за, посебни 
намени и средствата за опрема, кои се обезбедуваат од 
буџетот на Републиката. Исто така, од Законот прои-
злегува дека одлуките за начинот на распределба на 
средствата на органот на управата и нивното користење 
не ги донесуваат работниците, туку функционерот кој 
раководи со органот на управата (членовите 160,175 и 
224 од Законот за органите на управата). 

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека работ-
ната заедница во органот на управата односно во судот, 
како облик на самоуправување, повеќе не може да ги 
уредува односите во судот, а во тие рамки ни да ги 
утврдува критериумите и мерилата за решавање на 
станбени прашања на работниците, Судот оцени дека 
оспорениот правилник не е во согласност со означените 
законски одредби. 

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

V (л ѕ^/01 Претседател 
на Уставниот суд на Република 

8 април 1992 година Македонија, 
Скопје м р јордан Арсов, с.р. 

909 
Уставниот суд на Република јМакедонија, врз ос^ 

нова 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 3 
јуни 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА точка 1.2 од Одлуката,за измени 
и дополнување на Правилникот за; заедничките крите-
риуми и мерила за решавање на станбените прашања на 
работниците во Јавното претпријатие „Водовод“ во БИ+ 
тола, донесена од Работничкиот совет на 17 октомври 
1991 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во означеното претпријатие 
на начин предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У. бр. 187/91 од 1 април 1992 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбата од 
одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа 
што се постави прашањето за нејзината согласност со 
закон. ' 

4. На седницата Судот утврди дека со точка 1.2 од 
Одлуката се врши измена и дополнување на Правилни-
кот за решавање на станбените прашања на работни-
ците, со додавање на членовите 32-а и 32-б. Во член 32-
а е предвидено работникот што ќе понуди програма за 
унапредување на резултатите во работата на претприја-
тието да добие 100 бода, а во член 32-б кандидатот кој 

ќе се јави ца конкурсот за доделување стан и достави 
потврда за уплатени средства во висина од 1/4 од вред-
носта на станот да добие 100 бода. Во висина на уплате-
ните средства кандидатот се здобива со право на соп-
ственост на соодветна квадратура од станбениот про-
стор. 

5. Според член ^2 од Законот за основните права 
од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/ 
89), кој, согласно член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот н^ Република Македонија, се приме-
нува како републичка закон, работниците ги користат 
средствата за заедничка потрошувачка по основ на ра-
спределбата според трудот и солидарноста според осно-
вите и мерилата утврдени со општ акт односно колек-
тивен договор. Според член 42 став 2 од Законот за 
станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 и 
1/90) давателот го дара станот на користење во соглас-
ност со Општиот акт со кој се уредуваат условите и 
начинот на давање станови на користење. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
е право на организацијата да ги утврди основите и мери-
лата, за доделување стан на користење, но притоа е 
должна да го почитува начелото на трудот и солидарно-
ста. 

Со оглед на то^ што врз основа на понудената 
програма за унапредување работата во претпријати-
ето при конкурирањето за добивање стан до моментот 
на одлучувањето за становите не може да се верифи-
цира и вреднува трудот на нејзиниот изготвувач, ниту, 
пак, може однапред да се утврди каков ќе биде реал-
ниот придонес на работникот во унапредувањето на 
работењето на организацијата, Судот оцени дека оспо-
рената одредба не е во согласност со означените закон-
ски одредби. ! 

Понатаму, според член 3 од Законот за продажба 
на станови во општествена сопственост („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 36/̂ )0), станот може да се продаде на 
носителот на станарско право или со негова согласност 
на член на неговото семејно домаќинство, кој е корис-
ник на станот. Согласно член 10 од Законот за станбени 
односи со станарско право на стан во општествена соп^ 
ственост граѓанинот |се здобива со денот на законито 
вселување во стан врјз основа на договор за користење 
стан, односно решение на судот што го заменува тој 
договор. Во членовиве 13 до 19 од Законот за основ-
ните сопственосно правни односи („Службен лист н^ 
СФРЈ“ бр. 6/80), кој, согласно член 5 од Уставниот 
закон на Република Македонија, се применува како ре-
публички закон, се предвидува институтот на сопстве-
ност на повеќе лица на неподелен предмет. Притоа, во 
член 17 од овој закон е предвидено дека сопственост 
може да постои и на неподелен предмет, од кој дел е во 
општествена сопственост, а на дел постои право на 
сопственост, но само во оние случаи и услови што ќе 
бидат определени со закон. Во Законот за продажба н4 
општествени станови не е предвидена можност за ПРО+ 
дажба на одделни делови од станови, туку само на стај 
новите во целина. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од одлуг 
ката како еден од основите за доделување на сФан во 
општествена сопственост се предвидува плаќање на 
одреден износ на сопствени средства, со што се нарут 
шува примената на начелото на солидарност утврдено 
во член 52 од Законот за основните права од работниот 
однос и што продажбата на станови во општествена 
сопственост се врши на дел од станот, со што спротивно 
на Законот за продажба на станови во општествена 
сопственост се востановува право на сосопственост, Су-
дот оцени дека оспорената одредба не е во согласност, 
со означените законски одредби. 
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Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 187/91 
3 јуни 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

40 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

^ инвалидското осигурување (,^Сл. весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со 
Одлуката за овластување на директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
за донесување на решенија за усогласување на пензиите 
(„Сл.весник на Република Македонија“ бр.9/92), в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА МАЈ 1992 ГОДИНА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, 
минималните земјоделски старосни и семејни пензии, 
материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација или 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со пре-
останатата работна способност и привремениот надо-
месток за вработување на деца со пречки во физичкиот 
и психичкиот развој за мај 1992 година се усогласуваат 
за 40,78% или вкупно за 411,70 со извршеното усогласу-
вање од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари, 26,55% 
за март и 62,3% за април. 

2. Процентот, односно износот определен со ова 
решение ќе се исплатува како аконтација за јуни 1992 
година. ^ / 

3. Ова решение ќе се објава во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-1852. 
25 јуни 1992 година 

С к о п ј е 
В.д. директор, 

Киро Зрмановски, с.р. 

41 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурвање („Сл.весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87 , 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со 
Одлуката за овластување на директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
за донесување на решенија за усогласување на пензиите 
(„Сл.весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА ЈУНИ 

1992 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за јуни 
1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 24.920,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 23.930,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 23.230,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за јуни 
1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 
основа на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
24.920,00 денари. 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 23.930,00 денари, 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години/маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 23.230,00 денари. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина на најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејната пензија. 

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување додаток на пензијата 
за јуни 1992 година се определува во висина од 24.920,00 
денари. 

5. Мајскиот износ на паричниот надоместок за те-
лесно оштетување и за помош и нега за јуни 1992 година 
се усогласува за 40,78%. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-1853 
25 јуни 1992 година 

С к о п ј е В. д. директор, 
Киро Зрмановски, с.р. 

42 
Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за 

исплата на пензиите и другите примања на воените оси-
гуреници кои остануваат на територијата на Република 
М,акедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 33/92), в.д. директорот на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ КОИ 
ОСТАНУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МАЈ 1992 ГОДИНА 

1. Пензиите и другите примања (надоместоци за 
телесно оштетуван^, за помош и нега и за додаток на 
деца) на воените осигуреници за мај 1992 година се 
усогласуваат^ 40,78%. 
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2. Процентот, односно износот определен со ова 
решение ќе се исплатува како аконтација за јуни 1992 
година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-1854 
25 јуни 1992 година В.д.директор, 

С к о п ј е Киро Зрмановски, с.р. 

43 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ 
ВО СТРАНСТВО И ЛИЦАТА КОИ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА СЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ 

СТРАНСКИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на пријаву-

вање, пресметување и плаќање на придонесот за пензи-
ско и инвалидско осигурување на: 

1) вработените во странство ако за тоа време не се 
задолжително осигурени кај странски носител на осигу-
рување; 

2) вработените кај странски работодавец во 
држава во која се задолжително осигурени, но во која 
правата од пензиското и инвалидското осигурување, 
што како основни права се утврдени со Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување, не можат да ги остваруваат или не можат да ги 
користат надвор од таа држава; 

3) лицата кои вршат самостојна дејност во стран-
ство ако во странство не се задолжително осигурени и 
ако пред заминувањето во странство имале живе-
алиште на територијата на Републиката; 

4) државјани на Република Македонија кои на те-
риторијата на Република Македонија се вработени кај 
странски и меѓународни организации и установи, стран-
ски конзуларни и дипломатски претставништва, или се 
во лична служба на странски државјани, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено; 

5) странски државјани и лица без државјанство кои 
на територијата на Републиката се во служба на стран-
ски лица, ако со меѓународен договор не е поинаку 
определено или се во служба на меѓународни организа-
ции и установи, на странски дипломатски и конзуларни 
претставништва, ако таквото осигурување е предви-
дено со меѓународен договор. 

Член 2 
Лицата од член 1 на оваа одлука поднесуваат при-

јава за пензиско и инвалидско осигурувани сами за 
себе. 

Член 3 
Лицата од член 1 точка 1, 2 и 3 на оваа одлука 

поднесуваат барања до стручните служби за решавање 
на правата од пензиското и инвалидското осигурување 
од прв степен на чие подрачје имаат постојано место на 
живеење пред заминувањето во странство. 

Кон пријавата за осигурување се прилагаат след-
ните докази: 

1. доказ за вработување или вршење самостојна 
дејност во странство; 

2. податоци за плата од тековната година во колку 
осигуреникот бил во работен однос пред заминувањето 
во странство; 

3. доказ за стручна подготовка на осигуреникот кој 
после 1.01.1966 година пред заминувањето на работа во 
странство немал остварено плата, односно немал осно-
вица на осигурување. 

Член 4 

Лицата од член 1 точка 4 и 5 на оваа одлука подне-
суваат барање до стручната служба за решавање на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување од 
прв степен на чие подрачје имаат постојано место на 
живеење. 

Кон пријавата за осигурување се прилагаат след-
ните докази: 

1. договор за работа заверен од надлежен орган за 
работите на соодветни дејности; 

2. податоци за плата според договорот за работа. 
Лицата од член 1 точка 5 на оваа одлука прилагаат 

и нострифициран доказ за стручната подготовка извр-
шен од страна на надлежен орган. 

Член 5 
Основица на осигурувани за осигурениците од 

член 1 на оваа одлука претставува просечната плата 
што ја оствариле во годината во која заминале во стран-
ство односно платата утврдена со договорот за работа 
за годината за која се пресметува и наплатува придоне-
сот. 

Осигурениците кои не оствариле плата во годи-
ната во која заминале на работа во странство, односно 
кои во таа година немале основица на осигурување, 
основица на осигурување претставува последната про-
сечна месечна плата која осигуреникот ја остварил по-
сле 1 јануари 1966 година претходно пресметана на ниво 
на плата во годината за која се зема како основица на 
осигурување со порастот на платите на сите вработени 
во Републиката. 

Кога основицата на осигурување е утврдена од 
платата при заминување во странство односно од осно-
вицата на осигурување на која е плаќан придонесот за 
пензиското и ивналидското осигурување, на почетокот 
на секоја календарска година основицата се усогласува 
со просечниот пораст на платите на сите вработени во 
Републиката. ; 

До утврдувањето на конечниот процент на зголе-
мување на платите за тековната година, придонесот се 
наплатува како аконтација од основицата на осигуру-
вање усогласена со тековниот просечен пораст на пла-
тите во таа година. 

Член 6 
За осигурениците од член 1 на оваа одлука - врабо-

тените во странство за вршење на воспитно-образовна 
дејност на децата на државјани на Република Македо-
нија привремено вработени во странство (наставници,. 
воспитувачи), основицата на осигурување утврдена спо-
ред член 5 на оваа одлука се усогласи ва на почетокот на 
секоја календарска година со порастот на просечните 
плати на вработените во Воспитно-образовната уста-
нова во која работеле пред заминувањето во странство, 
доколку тоа за нив е поповолно/ 

Податоци за порастот на платите од став 1 на овој 
член доставува Министерството за образование и фи-
зичка култура, најдоцна од 31 март во годината. 

Ако податоците на порастот на платите не бидат 



Стр. 762 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 1992 

доставени до рокот од став 2 на овој член, се опреде-
лува основица согласно одредбите на член 5 од оваа 
одлука. ч 

До доставувањето на конечни податоци за процен-
тот на порастот на платите за годината за која се опре-
делува основицата, осигурениците плаќаат аконтација 
на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
усогласена со просечниот пораст на платите во таа го-
дина. 

Член 7 
Основица на осигурување за осигурениците кои по 

1 јануари 1966 година пред заминувањето на работа во 
странство немаат остварено плата, односно немале ос-
новица на осигурување, сс утврдува во соодветни про-
центи од просечната нето плата во Републиката оства-
рена во годината за која се утврдува основицата на 
осигурување зависно од стручната подготовка што ја 
имаат и изнесува: 

- 60 насто за НК работници; 
- 80 насто за ПК работници и работници со нижа 

стручна подготовка; 
-100 насто за КВ работници и работници со средна 

стручна подготовка; 
-140 насто за ВКВ работници и работници со виша 

стру,чна подготовка; 
- 180 насто за работници со висока стручна подго-

товка. 
Осигурениците од претходниот став, до објавува-

њето на просечната нето плата остварена во Републи-
ката во годината за која се утврдува основицата на 
осигурување, уплатуваат аконтација на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување пресметана на про-
сечната нето плата остварена во Републиката во годи-
ната која и претходи на годината за која се утврдува 
основицата на осигурување усогласена со просечниот 
пораст на платите во Републиката во таа година. 

,тлен 8 
Придонесот се пресметува и плаќа од основицата 

на осигурување од член 5 односно член 7 на оваа одлука 
според нето стапката на основниот придонес која важи 
во моментот на поднесувањето на барањето. 

Член 9 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 

стасува за плаќање до 30 во месецот за претходниот 
месец и се уплатува на жиро-сметка на Фондот. 

Член 10 
Ако приемот во осигурување се врши и за период 

пред поднесувањето на барањето, придонесот за пензи-
ско и инвалидско осигурување се пресметува од основи-
цата на осигурувањето од член 5 односно член 7 на оваа 
одлука на денот на поднесеното барање со примена на 
стапката на придонесот од член 8 на оваа одлука. 

Член И 
Врз основа на барањето и приложените докази 

надлежната стручна служба за решавале на правата од 
пензиското и Ј^нвалидското осигурување во прв степен 
донесува решение за прием во осигурување. 

Со решението од претходниот став се утврдува и 
основицата на осигурување од која се пресметува при-
донесот и висината на придонесот. I 

Член 12 
Стажот на осигурување и платата која служи за 

чутврдување на пензиската основа за времето поминато 
на задолжително осигурување се евидентира во матич-
ната евиденција согласно Законот за матичната евиден-

ција на осигурениците и корисниците на права од пензи-
ското и инвалидското осигурување. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за начинот на пријаву-
вање на осигурување, пресм' лу лање и плаќање на при-
донесот за пензиското и инвалидското осигурување на 
осигурениците вработени во странство и лицата кои на 
територијата на Републиката се вработени кај странски 
правни и физички лица („С., весник на СРМ“ бр. 19/ 
89). 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 08-1828 
22 јуни 1992 година Претседател, 

Скопје Владо Додевски с.р. 

44 
Врз основа на член 72 став 3 од ЗОППИО („Служ-

бен лист на СФРЈ“ број 23/82), член 24 од Законот за 
измени и дополнување на ЗОППИО („Службен лист чч 
СФРЈ“ број 44/90) и член 83 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 3/84), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 29 јуни 1992 година, во постапка на 
ревизија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАВА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ О НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПО-
СТАПК \ г А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-
ЧКАТА СОСТОЈБА (ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕВТ-

СКА ИНДУСТРИЈА) 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за утврдување на работните 

'места на кои стажот на осигурување со смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактичката 
состојба („Сл, весник на СРМ“ бр, 31/75), во глава XVII 
- ВО ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУ-
СТРИЈА, како работни места на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење во смисла Да член 
71 од Законот за основнит^права од пензиското и инва-
лидското осигурување се утврдуваат следните работни 
места: 

I. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИНТЕЗА 
1. Водач на смена, 
2. Синтеза, 
3. Преработка на матични лугови, 

^ 4. Центрифугирање и прекристализација, 
5. Помошен работник, 
6. Организатор на производство (шеф на одделение), 
7. Чистач. 

На работните места од 1-5 секои 12 месеци поми-
нати на работа се сметаат како 15 месеци стаж- на осигу-
рување. 

На работните уеста 6 и 7 секои 12 месеци поми-
нати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигу-
рување, 
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II. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА 
1. Водач на смена, 
2. Контролор на екстракција, 
3. Десорпција и апсорпција на амоњак, 
4. Контролор при процес на финализација на произво-

дот, 
5. Обработка на матични лугови и споредни алкало-

иди, 
6. Отпарување на морфински раствори и таложење на 

морфиум, 
7. Вршење на катјонска измена, 
8. Дејонизација на вода, 
9. Сушење на морфин база, 

10. Прекристализација и центрифугирање, 
11. Помошен работник на екстрактор, 
12. Помошен работник на јонска измена, 
13. Помошен работник во одделението за екстракција, 
14. Шеф на одделение, 
15. Организатор на производство I и И, 
16. Работоводител за производство, 
17. Чистач, 
18. Магационер за алкалоиди, 
19. Работоводител (магацин). 

На работните места од 1-13 секои 12 месеци поми-
нати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигу-
рување. 

На работните места од 14-19 секои 12 месеци по-
минати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на 
осигурување. 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на одлуката. 

Член 3 
Доказите дека осигуреникот врши работи и задачи 

од член 1 на оваа одлука ќе се утврдуват врз основа на 
документацијата со која располага работната организа-нија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 08-1902 
29 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски, с. р. 

45 
Врз основа на член 148 од Статутот на Самоуправ-

ната интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 
3/84, 38/86, 22/89 и 25/90), Управниот одбор на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата од 29 јуни 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОТПИС НА НЕ-

НАПЛАТИВИТЕ ПОБАРУВАЊА 

Член 1 А 
Со оваа одлука се определуваат условите и начи-

нот за отпис на нснаплативитс побарувања на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Фонд). 

Член 2 
Отписот на ненаплативите побарувања може да се 

врши на физички и на правни лица. 
Отписот на побарувањата се врши во случаите на: 

застареност, бсзимотност, загрозување на егзистенци-

јата на должникот, смрт и непознато живеалиште на 
должникот кој не оставил движен или недвижен имот 
од кој би можело да се наплати побарувањето, ако по 
присилен пат побарувањето не можело да се наплати, 
ако се работи за побарувања на мала вредност чија' 
наплата не успеала по вонсудски пат и ако побарува-
њето е ненаплативо од други причини. 

ѓ Член 3 
Како побарување од мала вредност од членот 2 

став 2 на оваа одлука се смета износот од 30 насто од 
висината на минималната пензија од I група во месецот 
во кој се поднесува барањето за отпис на побарува-
њето. 

Член 4 

Отписот на побарувањата може да се врши во це-
лост или делумно. 

Член 5 
Отпис на побарувања се врши по барање на долж-

никот. 
По исклучок од став 1 на овој член отпис на поба-

рувањата може да се врши и по предлог на Стручната 
служба на Фондот, ако се исполнети условите предви-
дени во член 2 на оваа одлука^ 

Член 6 
Кон барањето за отпис на побарувањата, должни-

ците - физичките лица поднесуваат: 
1. Уверение за имотна состојба (особено за даноч-

ното задолжение) и за семејната состојба на должни-
кот, 

2. Доказ за висината на постојаните месечни при-
мања (од работен однос, од социјалното осигурување од 
приватна дејност, од земјоделие и по други основи) за 
должникот и за членовите на неговото домаќинство. 

Правното лице кон барањето за отпис на побару-
вањата треба да поднесе соодветна документација'од 
која може да се утврди ненаплативоста на побарува-
њето, 

Кога отписот на побарувањата се врши по предлог 
на Стручната служба на Фондот, кон предлогот се при-
лагаат и соодветни докази од претходните ставови на 
овој член. 

Член 7 
Запирање на постапката за ненаплативите побару-

вања се врши во случај на промена на законските и 
други прописи, промена на судски ставови и ставови на 
органите на управата, по тужби или правосилни пре-
суди кои поради протек на подолг временски период и 
инфлацијата имаат мала вредност, од правни и физички 
лица од поранешните југословенски републики и во 
други случаи. 

Член 8 
Одлука за отпис и запирање на постапката за поба-

рувањата донесува Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурувани на Македонија. 

Член 9 
По барањата што се изнесуват на Управниот одбор 

на Фондот заради отпис на побарувањата или запирање 
на постапката се подготвува образложен реферат. Во 
рефератот, покрај другото, се искажува основот и из-' 
носот на долгот, временскиот период за кој се однесува 
долгот, бројот и датата на актот со кој е утврдена прет-
плата односно побарува н,ето, докази од членовите 6 и 7 
на оваа одлука, како и други податоци нужни за одлучу-
вано по барањето. 
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За работата на Управниот одбор на Фондот кога 
одлучува за отпис на побарувањата односно запирање 
на постапката се води посебен записник во кој се внесу-
ваат сцте баран,а по кои е одлучувано, како и одлуките 
донесени по тие барања. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 08-1905 
29 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски,с. 

СОДРЖИНА 

880. Закон за изменување на Законот за привремена 
забрана на примената на Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост 

881. Уредба за ограничување на прометот на мото-
рен бензин и дизел - гориво 

882. Одлука за утврдувана видот на квалитетното 
сортно семе, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата за кои се обезбедува ре-
грес на репроматеријали за земјоделството во 
1992 година 

883. Одлука за престанок на важенето на Одлуката 
за регрес на вештачки ѓубрива, средства за заш-
тита на растенијата и квалитетно сортно семе и 
Одлуката за регрес на дел од каматата на креди-
тите за определени намени во земјоделството во 
1992 година 

884. Одлука за изменуваме на Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на податоците од 
премерот и катастарот на недвижностите 

885. Одлука за дополнувани на Одлуката за опреде-
лувана на стоките на кои се плаќа посебна да-
вачка за израмнувана на даночното оптовару-
вање на увезените стоки во 1992 година 

886. Одлука за дополнувани на Одлуката за укину-
вање на царински стапки при увоз на одделни 
производи .' 

887. Одлука за дополнувале на Одлуката за плаќање 
посебна такса на уве зени стоки во 1992 година . . 

888. Решение за давана согласност на Одлуката за 
именувана индивидуален работоводен орган на 
ЦОУ „Единство“ - Македонски Брод 

889. Решение за недавање согласност на Одлуката за 
, именувана индивидуален работоводен орган на 

УСО „Раде Јовчевски-Корчагин" Скопје 
89(). Решение за даваме согласност на Одлуката за 

именуваме индивидуален работоводен орган на 
РО за згрижуваме и воспитание „Детска радост“ 
- Гостивар 

891. Решение за давале согласност на Одлуката за 
именуваме индивидуален работоводен орган на 
РО за згрижуваме, воспитание и обра“зование на 
деца од предучилишна возраст „Гоце Делчев“ 
Пробиштип 

892 Решение за даваме согласност на Одлуката за 
именуваме индивидуален работоводен ортн на 
РО за згрижуваме и воспитание на деца од пре-
дучилишна возраст „7 Септември“ - Пехчево. . . 

893. Решение за определуваме претставници на Репу-
бликата Советот на РО за згрижувале и во-
спитание „Остреа Овадија Мара“ - Битола 

894. Решение за даваме согласност на назначување 
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финансиски инспектори во Републичкиот фи-
нансиски инспекторат 753 
Решение за даваме согласност за назначување 
урбанистички и градежни инспектори во Мини-
стерството за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија . 754 

Решение за именување главен републички сани-
тарен и здравствен инспектор 754 

Решение за именуваме директор на Архивот на 
Македонија 754 
Решение за издавање и употреба на учебникот 
Работна тетратка но геометрија за VII одделе-
ние 754 

Решение за издаваме и употреба на учебникот 
Македонски јазик за VIII одделение за паралел-
ките со настава на албански и турски јазик 755 
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