
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. 

Среда, 26 февруари 1992 
Скопје 

Број 10 Год . XLVIII 

'Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари а Овој број чини 60 
,динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

133. 

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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 18 февруари 1992 година. 

Број 08-624 
18 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република Претседател 
Македонија, на Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

„Член 91-а 

На борец во НОВ пред 9 септември 1943 година 
пензијата определена од износот утврден согласно со 
член 53 став 4 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, што се приме-
нувал до влегувањето во сила на овој закон, ќе му се 
исплатува во затечениот износ и по влегувањето во 
сила на овој закон. 

Пензијата од став 1 на овој член натаму се усогла-
сува според растот на пензиите во Република Македо-
нија." 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

134. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ 
број 23/82,77/82,75/85, 8/87, 65/87, 87/89,44/90 и 84/90), 
членот 61 се менува и гласи: 

„Републиката обезбедува средства за покривање 
на обврските на пензиското и инвалидското осигурува-
ње што настануваат со признавањето и определувањето 
на пензии под поповолни услови согласно со член 49 до 
член 60 и член 98 на овој закон, согласно со членовите 
7, 8, 9, 10 и 11 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 41" („Службен 
лист на СФРЈ“ број 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/ 
85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), согласно со 
членовите 8, 9, 10, 11 и 12 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската национал ноослободи-
телна и револуционерна борба од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 67/72,40/73, 33/76,32/81, 
68/81,25/85,75/85,44/89,87/89,20/90 и 42/90), и согласно 
со членовите 9, 10, 11 и 12 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 67/72,21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)". 

Член 2 

По член 91 се додава нов член 91-а кој гласи: 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИ-
КАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА 
(ТРЕТ ПРОЕКТ ЗА СЕКТОРОТ ЗА ПАТИШТА) СО 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РА-

ЗВОЈ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спо-
годбата за гаранција (Трет проект за секторот за 
патишта) со Меѓународната банка за обнова и развој, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 18 февруари 1992 година. 

Број 08-601/1 
18 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република Претседател 
Македонија, на Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА (ТРЕТ ПРОЕКТ ЗА СЕКТОРОТ ЗА ПА-
ТИПЛА) СО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-

НОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 

Се ратификува Спогодбата за гаранција (Трет 
проект за секторот за патишта - ЈУ 3232) меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Меѓу-
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народната банка за обнова и развој, потпишана на 7 мај 
1991 година во Вашингтон - Дистрикт - Колумбија, во 
оригинал на англиски јазик. 

Член 2 

Текстот на Спогодбата за гаранција во превод на 
македонски јазик гласи: 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 

Спогодба од 7 мај 1991 година меѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (Гарант) и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој (Банка). 

Бидејќи (А) Гарантот, Самоуправната интересна 
заедница за патишта на Македонка, Скопје (Заемопри-
мач) и Сојузот на самоуправните интересни заедници за 
патишта на Југославија, Белград (Federal Association of 
Republican and Provincial Road Organizations of Yugosla-
via, Belgrade) (FARP) (Сојуз на СИЗ), откако ја утврди-
ја изводливост и приоритетноста на Проектот како 
што е опишан во Прилогот 2 кон Договорот за заемот, 
побараа од Банката да учествува во неговото финанси-
рање: 

(В) Банката, со Договорот за заем од истиот датум 
„меѓу Банката, Заемопримачот и Сојузот на СИЗ, 
прифаќа да му одобри на Заемопримачот заем во разни 
валути во вредност од дваесет и два милиони долари ($ 
22.000.000), под условите и во роковите содржани во 
Договорот за заем, но само под услов Гарантот да се 
согласи да гарантира за обврските на Заемопрммачот 
во поглед на тој заем и да ги преземе другите обврски 
предвидени со оваа спогодба, и 

Бидејќи Гарантот, со оглед на стапувањето на 
Банката во Договор за заем со Заемопримачот, се 
согласи да гарантира за тие обврски на Заемопримачот, 
страните во оваа спогодба се договорија како што 
следи: 

Член I 
Општи услови, дефиниции 

Оддел 1.01. „Општите услови што се применуваат 
на договорите за заем и на спогодбите за гаранција“ на 
Банката од 1 јануари 1985 година, со тоа што последна-
та реченица во Оддел 3.02 е избришана (Општи усло-
ви), претставуваат составен дел на оваа спогодба. 

Оддел 1.02. Освен ако контекстот не бара поина-
ку, одделни изрази дефинирани во Општите услови, во 
преамбулата и во оддел 1.02 од Договорот за заем го 
имаат значењето што е наведено во нив. 

Член II 
Гаранција 

Оддел 2.01. Гарантот изјавува дека се определи за 
целите на проектот, како што се наведени во Прилогот 
2 кон Договорот за заем, и дека за таа цел, не 
ограничувајќи ја и со ништо не намалувајќи ја која и да 
е друга своја обврска од оваа спогодба за гаранција, со 
ова безусловно гарантира, како прв обврзник, а не само 
како емец, навремено и точно плаќање на главницата, 
каматата и другите трошоци на заемот, како и на 
премијата на отплатата на заемот пред рокот, ако ја 
има, се како што е наведено во Договорот за заем. 

Член Ш 
Други одредби 

Оддел 3.01. Гарантот се обврзува дека нема да 
презема или да стори да се преземе кое и да е дејство со 
кое би се спречувало или попречувало Заемопримачот 

или Сојузот на СИЗ да ги исполнат своите обврски од 
Договорот за заем и дека, во границите на своите 
уставни овластувања, ќе преземе или ќе стори да се 
преземе секое разумно дејство што е неопходно или 
корисно за да им се овозможи на Заемопримачот и на 
Сојузот на СИЗ да ги исполнат тие обврски. 

Оддел 3.02. (а) Гарантот, преку соодветните ресо-
ри и органи, ќе ги преземе сите мерки што се потребни 
да обезбедат: 

(ј) сите приходи за патишта од надоместот на 
патишта од цената на горивото и понатаму да се 
добиваат од данокот по вредност, на големопродажната 
цена на горивото за да се обезбедат најмалку четири-
стотини и педесет милиони долари (Ѕ 450.000.000), 
односно еквивалентен износ, оваа сума за патните 
организации во републиките и автономните покраини, 
и тоа навремено секоја календарска година, се до 
завршувањето на проектот, а за да им се овозможи на 
овие патни организации минимално да ги задоволат 
своите потреби во поглед на одржувањето на патишта-
та - отплата на долговите и административните трошо-
ци вклучени во нивните соодветни програми за патна 
инфраструктура во секоја календарска година, со тоа 
што сите приходи што ќе преостанат потоа да се 
насочат за други патни работи; 

(и) до 31 декември 1992 година данокот на промет 
на дизел-гориво дека ќе биде зголемен во висина на 
данокот на промет на бензинско гориво. 

(5) Во смисла на овој оддел: 
(1) „надомест за патишта во цената на горивото“ 

го означува надоместот за користење на патишта, 
вклучен во малопродажната цена на бензинот и дизел-
горивото,а 

(и) „одржување на патишта“ означува редовно 
одржување на патиштата, вклучувајќи зајакнување на 
коловозот и исклучувајќи го зимското одржување. 

Оддел 3.03. Гарантот, преку соодветните ресори и 
органи: 

(а) до 30 септември 1991 година со Банката и со 
републиките и автономните покраини ќе ги анализира 
заклучоците и препораките на Банчината студија од 
1989 до 1990 година за дерегулација и развој на пазарот 
на копнениот сообраќај во Југославија и 

(6) веднаш, потоа ќе ги преземе сите потребни 
мерки за спроведување или за преземање на спроведу-
вање на препораките од студијата, во согласност со 
динамиката, а се како што ќе биде договорено со 
Банката. 

Оддел 3.04. Гарантот, преку соодветните ресори и 
органи: 

(а) до 30 септември 1991 година, врз основа на 
целите и проектната задача задоволителни за Банката, 
ќе изработи студија за разгледување на неопходните 
мерки за намалување на испуштањето на отровни 
материи од возилата; 

(б) до 31 декември 1991 година ќе ги разгледа со 
Банката заклучоците и препораките од таа студија и 

(в) веднаш потоа ќе ги спроведе или ќе направи да 
се спроведат препораките од таа студија во согласност 
со динамиката, а се како што ќе биде договорено со 
Банката. 

Член IV 

Претставник на Гарантот; адреси 
Оддел 4.01. сојузниот секретар за финансии на 

Гарантот е определен за претставник на Гарантот за 
целите за оддел 11.03. од Општите услови. 
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Оддел 4.02. За целите на оддел 11.01. од Општите 
услови се наведуваат следниве адреси: 

за Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
О младински бригади 1 
11070 Белград 
Југославија 

Телеграфска адреса: 
СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ Телекс: 
ЗА ФИНАНСИИ 11.062 YU СИС 
Белград 

За Банката 
International Bank for 

Reconstruction and Development 
1818 H. Steet, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Телеграфска адреса: Телекс: 
INTBAFRAD 197688 (RTR) 
Washington, D.C. 248423 (RCA) 

64145 (WUI) или 
82987 (FTCC) 

Во потврда на тоа страните во оваа спогодба, 
преку своите за тоа прописно овластени претставници, 
ја потпишаа во свое име Спогодбата во Дистриктот 
Колумбија, Соединети Американски Држави, на наве-
дениот ден и година. 

За Меѓународната банка 
За Социјалистичка за обнова и развој 

Федеративна Република в.д- регионален потпретседател 
Југославија, овластен з а Европа, Средниот Исток и 

претставник Северна Африка 
Џ. Мујезиновиќ, с.р. Лари, с.р. 

Член 3 
Република Македонија обврските преземени со 

овој закон ќе ги изврши според одредбите на Законот 
за начинот и условите за извршување на обврските по 
кредитите на меѓународните организации за кои феде-
рацијата даде гаранција или супергаранција и по креди-
тите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на 
СФРЈ“ број 43/86). 

Член 4 
Министерот за финансии ќе ,се грижи за извршува-

њето на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

135. 
Врз основа на член 16, став 2 член 68 став 2 од 

Уставот на Република Македонија, член 24-а и член 
196-6 од Законот за претпријатијата, Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 14 и 18 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА ИНФОРМА-

ТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА 

Член 1 
Собранието на Република Македонија заради це-

лосно, навремено и објективно информирање на граѓа-
ните, како и за информирање на меѓународната јавност 

за активностите на републичките органи и другите 
субјекти во Републиката, основа јавно претпријатие 
под името Македонска информативна агенција. 

Скратениот назив на Агенцијата е: МИА со Д.О. 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 

Член 2 

Дејноста на Македонската информативна агенција 
е: 

- прибирање, обработување и дистрибуирање на 
вести и информации за настаните и појавите во Репу-
блика Македонија и во светот; 

- издавање на публикации, брошури, вршење на 
фото, аудио и видео услуги од областа на јавното 
информирана, маркетиншки и други новинарско-аген-
циски работи и услуги и 

- врши и други работи утврдени во Статутот на 
МИА. 

Член 3 

Согласно со постапката утврдена во Статутот 
МИА може да основа свои и заеднички дописништва 
надвор од седиштето на Агенцијата. 

Член 4 

Средствата за основање и за работа на МИА се 
обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија во 
износ од 50.000.000,00 динари. 

Средства за вршење на дејноста и за техничко-
технолошкиот развој на МИА ќе се обезбедуваат и 
непосредно со продажба на производите и услугите на 
пазарот. 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се 
сметаат како влог на Република Македонија и се во 
државна сопственост. 

Над средствата од ставовите 1 и 2 на овој член не 
може да се води стечајна постапка. 

Член 5 

Македонската информативна агенција (во ната-
мошниот текст: МИА) може да се трансформира како 
правен субјект во мешовита сопственост, со обезбеду-
вана средства од домашни и странски лица согласно со 
позитивните законски прописи. 

Вложените средства од став 1 на овој член не 
можат да бидат повеќе од 49% од вкупниот капитал на 
МИА. 

Член 6 

Орган на управува!ве на МИА е совет кој е 
составен од девет члена од кои шест члена именува 
Собранието на Република Македонија, а три члена 
избираат работниците на МИА на начин утврден со 
Статутот на МИА. 

Советот на МИА: 
- донесува Статут, на кој согласност дава Собра-

нието на Република Македонија; 
- му предлага на Собранието на Република Маке-

донија долгорочни и среднорочни планови за развој на 
МИА; 

- донесува одлуки за проширувана на дејноста, 
може да врши промена на името, седиштето, како и за 
статусните промени во согласност со Собранието на 
Република Македонија; 

- именува и разрешува директор и главен и одгово-
рен уредник на МИА; 

- утврдува цени на услугите и 
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- врши и други работи утврдени со закон и со 
Статутот. 

Советот на Собранието на Република Македонија 
му доставува најмалку еднаш годишно извештај за 
програмското, материјалното и финансиското работе-
на на МИА. 

Член 7 

Директорот на МИА, како и главниот и одговорен 
уредник, го именува и разрешува Советот 
на МИА. 

Утврдувањето на предлогот за именување, Кон-
курсната комисија избрана од Советот на МИА го врши 
врз основа на јавен конкурс. 

Согласност на одлуката за именување директор на 
МИА дава Собранието на Република Македонија. 

Член 8 

Донесуваното на Статутот на МИА, именувањето, 
односно^ изборот на членовите на Советот на МИА, 
именувањето на директор, како и на главниот и одгово-
рен уредник на МИА, ќе се изврши најдоцна во рок од 
два месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

До именувањето на директор во постапка утврдена 
со закон и со Статут на МИА, Собранието на Републи-
ка Македонија именува вршител на должноста кој под 
надзор на основачот ќе ги врши подготовките за поче-
ток на работата на МИА. 

Член 9 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател на 

Број 08-598/1 Собранието на Република 
18 февруари 1992 година Македонија, 

Скопје Стојан Андов, с.р. 

137. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управата и на другите органи во организа-
циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ 
број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРО-
ФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛА-
ДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „2Ѕ МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со оште-
тен слух „25 Мај 4 - Скопје се избираат: 

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Велимир Ѓурчиновски, дефектолог, директор на 
заводот за рехабилитација на деца и младинци - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-608/1 Претседател 
18 февруари 1992 година к а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов с.р. 

138. 
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за избор 

на органите на управата и на другите органи во органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 
1992 година, донесе 

136. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја од Законот за 

јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 18 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ОПШТИН-
СКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

1. Се разрешува од функцијата општински јавен 
обвинител во Општинското јавно обвинителство во 
Охрид Боривоја Петрески, по сопствено барање. 

2.,Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА а 
Број 08-606/1 Претседател 

18 февруари 1992 година н а Собранието на Репу,блика 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Републич-
киот завод за унапредување на социјалните дејности се 
избираат: 

Хатиџе Исмаили, психолог, вработена во Цента-
рот за социјална работа - Тетово и 

Боге Чадиновски, дефектолог, советник во Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
,ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-609/1 Претседател 
18 февруари 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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139. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/ 
86, 29/86, 7/88, 18/89, 19/89, 12/90, 19/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

141. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за 

библиотечката дејност („Службен весник на СРМ“ број 
35/84 и 51/88), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТ-
СКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -
СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА БИБЛИОТЕКАТА 

1. Се разрешуваат преставниците на Републиката 
во Советот на Земјоделскиот факултет во Скопје, 
поради истекот на времето за кое се именувани и тоа: 

Горјан Велјановски, 
Виолета Димова и 
д-р Иван Серафимов. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат: 
ЈОРДАН ЗАФИРОВ, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
ПЕТРЕ ТРАЈКОСКИ, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
ТИМЕ АНДОНОВ, пратеник во Собранието на 

Република Македонија. 
3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-607/1 Претседател 
18 февруари 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

140. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/ 
79), Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИ-
ДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Природонаучниот 
музеј на Македонија со која за индивидуален работово-
ден орган на Музејот повторно е именувана м-р Брани-
слава Михајло ва. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-611/1 Претседател 
18 февруари 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов с.р. 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Народната и 
универзитетска библиотека „Климент Охридски“ -
Скопје со која за индивидуален работоводен орган 
повторно е именуван м-р Васе Манчев. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-610/1 Претседател 
18 февруари 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Алдов с.р. 

142. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречување и отстранува-
ње на нарушувањето во токовите на општествената 
репродукција на Република Македонија („Службен ве-
сник на Република Македонија“, број 55/91) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 45/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВР-
СКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ ЛИ-
ЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРАВНИ-

ТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Член 1 
Службата на општественото книговодство во Ма-

кедонија (во натамошниот текст: Службата во Македо-
нија), ќе спроведе пребивање на обврските и побарува-
њата на правните лица со седиште во Република Маке-
донија со правните лица со седиште во Република 
Хрватска. 

Член 2 
Пребивањето на обврските и побарувањата е за-

должително за сите правни лица со седиште во Репу-
блика Македонија кои се распоредени во дејностите: 

- 01 - Индустрија и рударство, 
- 02 - Земјоделство и рибарство, 
- 03 - Шумарство, 
- 04 - Водостопанство, 
- 05 - Градежништво, 
- 06 - Сообраќај и врски, 
- 07 - Трговија, 
- 08 - Угостителство и туризам, 
- 09 - Занаетчиство и лични услуги, 
- 1 0 - Станбено - комунална дејност и уредување на 

населби и простори, 
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- 11 - Финансиски, технички и деловни услуги, 
- 12 - Образование, наука, култура, инфромации, 
- 13 - Здравствена и социјална заштита, 
- 14 - Општествено - политички заедници, самоу-

правни интересни заедници и општествено - по-
литички организации. 

Член 3 

Предмет на задолжителното пребивање на обвр-
ските и побарувањата се сите обврски на правните лица 
од Република Македонија спрема правните лица од 
Република Хрватска од должничко - доверителските 
односи по основ на промет на стока и вршење услуги, 
обврските по основ на осигурување и обврските по 
основ на отплата на кредити што настанале заклучно до 
31 декември 1991 година, а не се подмирени до денот на 
пријавувањето. 

Правните лица ги пријавуваат и обврските содржа-
ни во инструментите за обезбедување на плаќањата и 
обврските за кои се дадени налози за плаќање според 
одредбите на Законот за финансиското работење. 

Член 4 

Задолжително пребивање на обврските и побару-
вањата на правните лица од Република Македонија со 
правните лица од Република Хрватска ќе се спроведе на 
21 февруари 1992 година, а пресметката на подмирени-
те обврски и побарувања ќе се спроведе преку сметките 
во Службата на ден 22 февруари 1992 година. 

Правните лица ќе ги пријават своите обврски што 
се предмет на оваа компензација на 17 и 18 февруари 
1992 година. 

Член 5 

Обврските од член 3 се пријавуваат на образецот 
„Пријава на обврските спрема правните лица од Репу-
блика Хрватска“, кој е составен дел на оваа уредба. 

Член 6 

Пребивањето на обврските според оваа уредба е 
задолжително за сите правни лица од член 2 кои до 
денот на пријавувањето не ги подмиршзе своите обвр-
ски спрема правните лица од Република Хрватска. 

Член 7 

Упатство за начинот на пријавување на обврските 
на правните лица од Република Македонија, ќе пропи-
ше генералниот директор на Службата во Република 
Македонија. 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-329/11 
11 февруари 1992 година 

Скопје 

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

26 февруари 1992 

143. 

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 
можат да се преземат заради спречувана и отстранува-
ње на нарушувањето во тековите на општествената 
репродукција на Република Македонија („Службен ве-
сник на Република Македонија“, бр. 55/91) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“, број 45/90), 
Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНСКИТЕ 
ПРЕРАБОТКИ 'НАБАВЕНИ ОД РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУ-
БЛИКА БОСНА И ХЕРЦГОВИНА, РЕПУБЛИКА 

ЦРНА ГОРА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Член 1 

Даночен обврзник на данокот на промет на тутун-
ските преработки е правно лице и физичко лице што 
врши трговска или угостителска дејност во Република 
Македонија, кое тие тутунски преработки ги набавило 
од Република Словенија, Република Хрватска, Репу-
блика Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и 
Република Србија. 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1.1.1992 година. 

Бр. 23-569/1 
20. февруари 1992 година Претседател на Владата, 

с к о п Ј е д-р Никола Кљусев, с.р. 
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144. 

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат 
да се преземат заради спречување и отстранување на нарушу-
вањата во тековите на општествената репродукција на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ44, бр. 55/91), во 
смисла на член 15, став 2 од Законот за стоковните резерви 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 47/87) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Се овластува Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви да се задолжи пред деловните банки во 
Република Македонија со 2.000.000.000,00 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Дирекци-
јата за републички стоковни резерви ќе ги искористи за 
набавка на дефицитарни прехранбени производи и де-
фицитарни семиња за потребите на Република Македо-
нија. 

3. Враќањето на кредитот Дирекцијата ќе го врши 
од своите средства. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-603/1 
20 февруари 1992 година 

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

145. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/85, 18/90 и 38/90), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.11.1992 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА АЗИЛАШИ-
ТЕ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ВО НАСЕЛБА-

ТА „ШУТО ОРИЗАРИ“ СКОПЈЕ-!! ФАЗА 

1. Со оваа одлука се уредува локација за изградба 
на индивидуални станбени објекти и објекти за мало 
стопанство од монтажен карактер во населбата Шуто 
Оризари во Скопје и тоа: 

- 86 индивидуални станбени објекти тип „Треска44 

долж улицата „Виетнамска44 и „Нов живот44. 
- 21 објекти за мало стопанство на истите улици. 
2. Составен дел од Одлуката е графичкиот приказ 

на локациите (ситуација во М 1:1000), кој не се објаву-
ва, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја44. 

Бр. 23-379/1 
20 февруари 1992 година 

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

146. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за 

цивилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ44 бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот 
на Министерството за труд и социјална политика доне-
сува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИ-
НА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците јануари, февруари и март 1992 година се 
определуваат од основата која се утврдува во висината 
на просечниот чист личен доход остварен во Републи-
ката во претходното тримесечје од 8.000,00 динари и 
изнесуваат: 

I група 4.000,00 динари 
II група 3.200,00 динари 

III фула 2.560,00 динари 
IV група 2.000,00 динари 

V група 1.600,00 динари 
Износите на цивилните инвалиднини од точка 1 на 

оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
остварениот просечен месечен чист личен доход во 
Републиката во периодот октомври - декември 1991 
година, објавен од страна на Републичкиот завод за 
статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците октомври, ноември и декември 1991 година 
конечно се определуваат од основата која се утврдува 
на просечниот чист личен доход остварен во Републи-
ката во периодот јули - септември 1991 година, од 
5.648,00 динари и изнесуваат: 

I група 2.824,00 динари 
II група 2.259,00 динари 

III фула 1.807,00 динари 
IV група 1.412,00 динари 

V група 1.130,00 динари 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Број 11-857 Министер 
11 февруари 1992 година за труд и социјална 

Скопје политика, 
Илијаз Сабриу, с.р. 

147. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3,5,6 и 7 на член 1 од 
Одлуката за продолжување на месниот самопридонес 
за развој на Месната заедница во 1991-1996 година, 
донесена од Собирот на работните луѓе и граѓаните на 
Месната заедница „Илија Поцков44 во село Раклиш 
Општина Радовиш, на 21 април 1991 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во месната заедница на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
Решение У. бр. 146/91 од 6 ноември 1991 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на точките 3,5,6 и 7 
на член 1 од одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што како основица за утврдуван,о на 
висината на самопридонесот, покрај со закон утврдени-
те, биле предвидени и други основи, што за лицата 
привремено вработени во .странство висината на само-
придонесот била утврдена во фиксен износ и што се 
применува ретроактивно и затоа што со неа се вршело 
трајно финансирање на уличното јавно осветление што 
не било во согласност со Закон. 

4. На седницата Судот утврди дека според точките 
3 и 5 на член 1 од Одлуката покрај личниот доход и 
катастарскиот приход како основица за пресметување 
на самопридонеси се предвидени тутунската реколта и 
површината на земјиштето што се наводнува. 

Согласно член 7 од Законот за општите начела на 
самопридонеси („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78), 
при воведувана на обврската за плаќање на самопридо-
неси мора да се води сметка за способноста на обврз-
ниците за поднесување на обврските односно за матери-
јалните можности на работните луѓе и граѓаните, а 
според член 8 од истиот закон висината на самопридо-
неси се утврдува сразмерно на личните доходи, одно-
сно приходите на обврзникот. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
основица за утврдувана на висината на самопридонесот 
претставува личниот доход односно приходите на об-
врзникот, кој за земјоделците се изразува преку ката-
старскиот приход. 

Со оглед на тоа што со точките 3 и 5 на член 1 од 
Одлуката висината на обврската за плаќана на само-
придонес се утврдува не само преку личниот доход и 
катастарскиот приход, туку и преку тутунската реколта 
и површината на земјиштето што се наводнува, со што 
обврзниците се оптоваруваат по ист основ повеќекрат-
но, Судот смета дека со тоа се повредува начелото на 
сразмерно утврдување на висината на самопридонеси, 
поради што оцени дека тие не се во согласност со 
означените законски одредби. 

5. Понатаму, Судот утврди дека точката 6 на член 
1 од Одлуката е предвидено вработените во странство 
кон не плаќале самопридонес за 1989 и 1990 година да 
плаќаат по 5000 динари, а во наредниот период според 
основните утврдени со Одлуката. 

Согласно член 52 став 4 од Уставот на Република 
Македонија законите, другите прописи и општите акти 
не можат да имаат повратно дејство, освен по исклу-
чок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. 
Повратното дејство на прописите беше забрането и со 
член 262 од Уставот, кој важеше во времето на поведу-
вана на постапката пред Уставниот суд. 

Со оглед на тоа што во точка 6 на член 1 од 
Одлуката е предвидено самопридонеси кој е воведен за 
периодот 1991-19% година за привремено вработени во 
странство да се плаќа и за 1989 и 1990 година, Судот 
оцени дека таа не е во согласност со означената уставна 
одредба. 

Понатаму, Судот утврди дека со оспорената одред-
ба од одлуката за привремено вработените во странство 
обврската за плаќање на самопридонес за 1989 и 1990 
година се утврдува фиксно, а не сразмерно на личниот 
доход односно приходот на обврзникот, поради што 
оцени дека таа не е во согласност со член 7 од Законот. 

6. Исто така, Судот утврди дека во точка 7 на член 
1 од Одлуката е предвидено за трајно финансирање на 
уличното осветление во месната заедница секое дома-
ќинство да плаќа по 30 динари месечно. 

Според член 5 од Законот, самопридонеси може 
да се воведе^најмногу за пет години, од што произлегува 
дека самопридонес не може да се воведе за неограниче-

но време односно за трајно финансирање на определени 
потреби на месната заедница. 

Со оглед на тоа што со точка 7 на член 1 од 
Одлуката е предвидено обврската за плаќа!^е на само-
придонесот за трајно финансирана на уличното освет-
ление е воведен како трајна, Судот оцени дека таа не е 
во согласност со означената законска одредба. 

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

У. бр. 146/91 Претседател 
21 јануари 1992 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

148. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите НО и 112 од Уставот на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА став 2 на член 10 од Правилни-
кот за специјализација, субспецијализација и стручно 
усовршување, донесен од Работничкиот совет на Работ-

ат ната организација Медицински центар „Борка Тале-
ски“ во Прилеп, на 22 април 1991 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
Решение У. бр. 165/91 од 6 ноември 1991 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на став 1 на член 10 
од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што на работниците над 35 години возраст не им 
се вреднувал основот работно искуство, што било 
несогласно со Законот. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 9 
од Правилникот здравствените работници и здравстве-
ните соработници со високо образование можат да се 
упатат на специјализација ако имаат положен стручен 
испит, ако познаваат еден од светските јазици и ако 
имаат најмалку една година искуство во спроведување-
то на здравствената заштита во производството и про-
метот на лекови или во орган на управата надлежен за 
работите на здравството, по положувањето на струч-
ниот испит. 

Понатаму, Судот утврди дека во член 10 став 1 од 
Правилникот како приоритети за упатување на специја-
лизација се предвидени повисок просек на школувано-
то, работно искуство, работно искуство поминато на 
село, и работно искуство поминато во итна помош. 

Во оспорениот член 10 став 2, пак, е предвидено 
дека работното искуство на кандидатите се вреднува 
заклучно со 35 години возраст и дека кандидатите над 
оваа старосна граница не добиваат бодови по овој 
основ. 

5. Според член 181 став 1 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 
50/87 и 27/88), кој важел во време на донесувањето на 
оспорениот правилник и член 149 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/91), на здравствените работници и здрав-
ствените соработници им се одобрува специјализација, 
односно можат да специјализираат ако го положиле 
стручниот испит, ако познаваат еден од странските 
јазици и ако имаат една година искуство по положување 
на стручниот испит во спроведувано на здравствена 
заштита, производство и промет на лекови или во орган 
на управата надлежен за работите на здравството. Под 
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еднакви услови предност за специјализација имаат 
здравствените работници, кои, покрај условите од став 
1 на овој член, поминале три години на работа во 
здравствена станица на село. Понатаму, е предвидено 
дека здравствените организации и заедници со општ акт 
ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на 
кандидати за специјализација. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
здравствената организација е овластена да ги утврди 
критериумите и постапката за избор на кандидати за 
специјализација, при што е должна да ги почитува 
условите и приоритетите утврдени со закон. 

Со оглед на тоа што во член 10 став 2 од Правилни-
кот работното искуство на кандидатите над 35 години 

возраст воопшто не 'се вреднува, Судот смета дека на 
тие кандидати им се оневозможува користена на право-
то на специјализација надвор од условите и приоритети-
те утврдени со Закон, поради што оцени дека тој не с во 
согласност со означените законски одредби. 

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

У. бр. 165/91 
21 јануари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

13. 

Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбедува-
ње на материјална основа за создавање на услови за 
вработување на инвалидни лица во периодот од 1991 до 
1995 година, („Службен весник на СРМ“ бр. 21/91), 
Советот на Републичкиот завод за вработување, на 
седницата одржана на 20.11.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕ-

СТОК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и 
постапката за одобрувана на надоместокот за вработу-
вана на невработените инвалидни лица за 1992 година. 

Член 2 

Републичкиот завод за вработување се обврзува за 
секое вработено инвалидно лица согласно Спогодбата 
за обезбедување на материјална основа за создавање на 
услови за вработување на инвалидни лица во периодот 
1991-1995 година, кое пред вработувањето е пријавено 
како невработено лице да одобри неповратни средства 
во висина од 40.000,00 динари. 

Член 3 

Републичкиот завод за вработување средствата за 
вработувана на инвалидни лица ќе ги одобрува врз 
основа на поднесеното барана од организацијата, рабо-
тодавачот односно лицето кое самостојно врши дејност 
со личен труд односно со личен труд и со средства во 
сопственост на граѓаните кое содржи: 

- број на инвалидни лица кои треба да бидат 
вработени, 

- опис на работите и работните задачи на кои ќе 
бидат вработени, 

- наод, оценка и мислена од комисијата за оценка 
на работната способност во случај кога инвалидното 
лице се вработува на работи и работни задачи за кои не 

е оспособено по пат на стручно односно работно 
оспособување; 

- износот на неповратните средства за вработува-
ње на невработените инвалидни лица. 

Член 4 

За одобрените средства од член 2 на оваа одлука, 
Републичкиот завод за вработување склучува договор 
со организацијата, работодавачот која вработува инва-
лидни лица односно со инвалидното лице кое самостој-
но врши дејност со личен труд односно со личен труд и 
со средства во сопственост на граѓаните. 

Член 5 

Пренесувањето на одобрените средства се врши по 
доставувана на решението - одлуката за засновање 
работен однос на инвалидните лица на неопределено 
време, односно по доставувањето на актот за вршење 
на самостојна дејност од надлежниот орган. 

Член 6 

Доколку на инвалидното лице му престане работ-
ниот однос без оглед на причините во времето од 2 
години сметано од денот на стагг/ван,ето на работа со 
договорот што се склучува во смисла на член 4 од оваа 
одлука, организацијата односно работодавачот е долж-
на и се обврзува да прими во работен однос на неопре-
делено време друго инвалидно лице без надоместок за 
вработување или да ги врати примените средства со 
камата по стапка што се плаќа на орочени средства во 
банката на 2 години. 

Доколку инвалидното лице престане да ја врши 
дејноста по било кој основ, истото не може да се 
евидентира како невработено лице во Републичкиот 
завод за вработување за време од 2 години сметано од 
денот на престанокот на вршењето на дејност. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

Член 8 

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

Број 02-334 Претседател, 
21 февруари 1992 година Радмила Мадевска, с. р. 

С к о п ј е 
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Огласен дел 
СУДСКИ О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Во постапката за лишување родителско право на 

противникот Бранислав Ѓоргиевски од Скопје, со не-
позната адреса на живеење му е поставен за привремен 
старател, адвокатот Валсрнјан Монсвски. 

Се повикува противникот да се јави во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, Р. бр. 
227/92. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје И - Скопје се води 

спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Љуљзим Гаши, ул. „К. Петковиќ“ бр. 54, нас. Сингелиќ 
- Скопје, против тужената Дрита Зејнели од с. Труба-
рево, Скопско, сега со непозната адреса на живеење. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, за привре-
мен застапник на тужената и е поставен адвокатот 
Велрнјан Момевски, ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје, кој 
ќе ја застапува во постапката и ќе ги штити нејзините 
интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, бр. 
2221/91. (32) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред Општинскиот суд во Штип се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Јанева 
Стојна од Штип, против тужениот Блаже Давчев, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Блаже Давчев да се јави во 
судот во рок од 15 дена по објавуваното на огласот, да 
достави адреса или, пак, постави свој полномошник, кој 
ќе го застапува во постапката пред овој суд. Во спро-
тивно, ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе 
го застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 27/92. (33) 

ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 

исплата на долг по тужбата на тужителот Па јазит 
Шаќир Шабан од с. М. Речица, против тужениот 
Салихи Бафти Лазим од с. Гајре, сега на привремена 
работа во Швајцарија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Салихи Лазим да се јави во 
судот, да достави адреса или да одреди полномошник 
кој ќе го застапува во постапката во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот. 

По истекот на овој рок, судот на тужениот, преку 
Центарот за социјални работи, ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 124/92. (26) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за 
долг по тужбата на тужителот Зекири Рамадан од 
Тетово против тужениот Кадриу Вејсел од с. Камења-
не, сега со непозната адреса во СР Германија. Вредност 
на спорот 2.000 ДМ. 

Се повикува тужениот Вејсел Кадриу од с. Каме-
њане да се јави во овој суд, во рок од 15 дена, да достави 
адреса или постави полномошник. Во спротивно, по 
истекот, на овој рок, на истиот ќе му се постави 
привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1726/91. 
(27) 

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по 
тужбата на тужителот Мурати Адем од Призрен про-
тив тужениот Беџети Беќир од с. Доброште. 

Се повикува тужениот Беџети Беќир од с. До-
броште да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави 
адреса или постави полномошник. Во спротивно, судот 
ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 178/92. 
(28) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објави дека 
со решението на овој суд Ст. бр. 934/91 од 15.1.1992 
година, ја заклучи стечајната постапка на должникот 
Приватно претпријатие „Нада Промет“ с. Сирково 
Кавадарци ул. „Илинденска“ бр. бб, Кавадарци. 

Должникот се брише од регистарот на претприја-
тијата од овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 
(38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 
со решението на овој суд Ст. бр. 936/91 од 15.1.1992 
година, ја заклучи стечајната постапка на должникот 
Д.Р.О. на З.Т. „Хум-пласт" Кавадарци, ул. „Илинден-
ска“ бр. бб, Кавадарци. 

Должникот се брише од регистарот на претприја-
тијата од овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 
(39) 

О кружен пот стопански суд во Штип објавува дека 
со решението Ст. бр. 175/91 од 30.ХН.1991 година, ја 
заклучи стечајната постапка над ППС „Гранап" од 
Штип 

По правосилноста на решението ППС „Гранап" од 
Штеп, се брише од регистарот на стопанските органи-
зации. 

Решението може да го напаѓаат доверителите до 
Стопанскиот суд на Македонија - Скопје, во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. 
(37) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 723/91 од 29.1.1991 година, отвори 
стечајна постапка над претпријатието за промет на 
големо и мало „Илинден“ од Скопје. 

За стечаен судија се именува Надица Раичкови, 
судија на овој суд. 

За стечаен управител се определува Димитровски 
Бранко, од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 
6/1-7, тел. 238-611. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувала, 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечај-
ниот совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагало. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените поба-
рувања на доверителите на стечајниот должник за 
31.111.1992 година во 9,15 часот во соба бр. 81 на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 
(50) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението на овој суд Ст. бр. 155/91 од 11.II. 1992 
година е отворена стечајна постапка над ОП Чаир-
Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет судија 
при овој суд. За стечаен управник се определува Атанас 
Таневски дипл. економист од Скопје, ул. „Никола 
Парапунов" бр. 3/1-1 тел. 250-056. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник на 7.IV.1992 година, во 8,00 часот 
во соба бр. 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 
(51) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека 
со решението Ст. бр. 13/91 од 23.IX.1991 година, е 
отворена стечајна постапка над ЗЗ „4 Јули“ с. Сушево. 

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска 
судија на овој суд. За стечаен управник е поставен 
Горѓи Галев од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена со 
пријави и докази во два примероци таксирана со 100,00 
динари на жиро сметка 40100т840-033-3338- Републички 
буџет. За испитување на побарувањата се закажува 
рочиште на 27.III.1992 година, во 12 ч. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. 

Огласот е истакнат на судската табла на 23.IX. 1991 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. ' 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во 
Штип објавува дека решението Ст. бр. 56/91 од 
12.II.1992 година ја заклучи стечајната постапка над ЗЗ 
„Ново Бел44 од Струмица. 

По правосилноста на решението ЗЗ „Ново Бел44 од 
Струмица, се брише од регистарот на претпријатијата. 

Решението можат да го напаѓаат доверителите до 
Стопанскиот суд на Македонија, Скопје, во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот. 

Од Окружниот божански суд во Штип. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените тркалезен печат и штебил под назив: 
„Претпријатие за производство и трговија увоз-извоз 
„Даворекс44 п.о. - Скопје44 се огласуваат за неважни. 

(282) 
Загубениот правоаголен печат под назив: „СТД 

Комисион „ЕМИ44 - Зеков Киро ул. „Никола Парапу-
новм бр. З-а - Скопје44 се огласува за неважен. (283) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за производство промет и услуги „Капитал Труст44 

ц.о. увоз-извоз - Скопје44 се огласува за неважен. (284) 
Загубените тркалезен печат и штембил под назив: 

„Претпријатие за производство, промет и услуги „Ви-

мено“ извоз-увоз д.о.о. - Скопје44 се огласуваат за 
неважни. (285) 

Загубениот печат под назив СТД „Антонио44, ул. 
„Пиринска“ бр. 35, Штип44 се огласува за неважен. (334) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: 
„Претпријатие за производство, трговија, угостител-
ство и туризам „ЈУ-СПЕЈС" ц.о. увоз-извоз - Скопје“ 
се огласуваат за неважни. 

Загубениот печат под назив „Марлес - похиштво" 
д.о.о. - Марибор, Салон - Скопје 17" се огласува за 
неважен. (14) 

Загубените четвртаст печат под назив: „Метал44 -
дополнителна дејност, ул. „Алжирска“ бр. 2/2, тел. 
2532-908 - Скопје“, се огласува за неважен. (15) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија „БРОСС-
КО" извоз-увоз д.о.о. - Скопје“ се огласуваат за неваж-
ни. 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпри-
јатие за промет на големо и мало „Башкими“ извоз-
увоз д.о.о. - Скопје, Ласкарци“ се огласуваат за неваж-
ни. (17) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за големо и мало производство, услуги и инжене-
ринг извоз-увоз „Призма44 - Скопје“, се огласува за 
неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за производство и промет „Континентал" Д.О.О. 
- Скопје“ се огласува за неважен. (20) 

Загубениот штембил под назив „Претпријатие за 
производство и промет „Континентал" д.о.о. - Скопје“ 
се оглсува за неважен. (21) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за внатрешен и надворешен промет „Јуни - ком" 
ц.о. - Скопје44 се огласува за неважен. . (25) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Само-
стоен угостителски дуќан ,Ловец“ - с. Жеровјане -
Тетово - Рецепи Сириј" се огласува за неважен. (26) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за производство промет на големо и мало, инже-
неринг „Валкомерц" ц.о. извоз-увоз, Скопје“ се огласу-
ва за неважен. (27) 

Загубените четвртаст и тркалезен печат под назив: 
„Претпријатие за производство на големо и мало 
„Грандпром" ц.о. увоз-извоз - Скопје44 се огласуваат за 
неважни. (28) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: 
„Самостоен дуќан „Коштака" - Кичево44 се огласуваат 
за неважни. (29) 

Загубениот печат на име Јулкица Стојанова, ул. 
„Едвард Кардељ“ бр. 74, Кочани, се огласува за нева-
жен. (46) 

Загубениот печат под назив: „ППС „Надеж44 -
Берово44 се огласува за неважен. (91) 

Загубениот печат под назив: „НИМ - Скопско 
пиво - Радовиш“ се огласува за неважен. (189) 

Загубениот печат под назив: „Станбена задруга 
„Селма“ ц.о. - Гостивар“ се огласува за неважен. (376) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Бутик 
Ники - бул. „Јане Сандански - Спасовски Јовица, тел. 
429-938 - Скопје“ се огласува за неважен. (377) 

Загубените тркалезен печат под назив: „Новин-
ск;о-издавачко претпријатие „Фауст" Д.О.О. - Скопје44 

се огласува за неважен. 
Загубениот печат под назив: „Ракит Пром" -

Радовиш - нас. Ракит“ се огласува за неважен. (398) 
Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил 

напишани на латнници и кирилица под назив: „РО 
„Косовошпед" - Приштина, ООУР,„Меѓународна шпе-
диција“ - Филијала - Скопје“ се огласуваат за неважни. 

(538) 
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Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фах. 51 Жиро сметки 40100-603-12498. Печат: 

Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 

Одлука за основање на Македонска ин-
формативна агенција-МИ А 111 
Одлука за разрешување од функцијата 
општински јавен обвинител во Општин-

ското јавно обвинителство во Охрид . . . 112 
Одлука за избор на членови на Конкур-
сната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Центарот 
за професионална рехабилитација на 
младинци со оштетен слух „25 Мај“ -
Скопје 112 
Одлука за избор на членови на Конкур-
сната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган на Републич-
киот завод за унапредување на социјал-
ните дејности 112 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на Републиката во Сове-
тот на Земјоделскиот факултет во 
Скопје 113 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Природонаучниот 
музеј на Македонија за именување на 
индивидуален работоводен орган на Му-
зејот 113 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Народната универ-
зитетска библиотека „Климент Охрид-
ски*4 - Скопје за именување индивидуа-
лен работоводен орган на библиотеката 113 
Уредба за задолжително пребивање на 
обврските и побарувањата на правните 
лица во Република Македонија со прав-
ните лица во Република Хрватска 
Уредба за одредување на даночниот об-
врзник на данокот на промет на тутун-
ските преработки набавки од Република 
Словенија, Република Хрватска, Репу-
блика Босна и Херцеговина, Република 
Црна Гора и Република Србија 114 
Одлука за задолжување на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви 115 
Одлука за Утврдување на локации за 
Изградба на објекти за прифаќање на 
азилантаге од Република Германија во 
наслебата „Шуто Оризари“ Скопје - II 
фаза 115 
Наредба за определување на месечниот 
износ на висината на цивилната инвали-
днина на цивилните инвалиди од војната 115 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 146/91 од 21 јануари 1992 
година 115 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 165/91 од 21 јануари 1992 

година 116 

Ошти акти на фондовите и заводите 
СКОПЈЕ 
Одлука за утврдување на износост, на-
чиинот и постапката за одобрување на 
надоместокот за вработување инвали-
дни лица 117 

КИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 135-
МАКЕДОНИЈА 

располага со следните изданија: 
136: 

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 137. 
150,00 денара 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ВЛАДАТА И ЗА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

380,00 денари 138 

СТОПАНСКО ПРАВО, СО ОСНОВИ НА ПРАВО-
TO 1.500,00 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 139. 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАНСТВОТО 

350,00 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 140-
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 320,00 динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
160,00 денара 

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 142. 
ПРИВАТНО ПРАВО 120,00 динари 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН ЗА 143. 
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 60,00 денари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
100,00 динари 

144. 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ 145-
СУД НА МАКЕДОНИЈА 
- з а периодот 1980-1984 година, Ш книга -

310,00 динари 

Порачки може да с?е испраќаат на адреса: НИРО 
Службен весник на Република Македонија, Скопје, ул. 
„Васил Ѓоргов“ бб, н.фах 51, а средствата да се 
уплатуваат на жиро сметка 40100-603-12498. 

146. 

147. 

148. 


