
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. 

Петок, 25 октомври 1991 
С к о п ј е 

Број 47 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 30 

динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

899. 
Врз основа на Амандман LXXV на Уставот на 

СРМ („Службен весник на СРМ“ бр 28/90), а во 
врска со член 1 и 2 од Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица: 
1. Бучков Љубе Фиданчо од с. Драмче; во трае-

ње од 1 месец, 
2. Бучков Љубе Миле од с. Драмче, во траење 

од 1 месец, 
3. Јакимовски Коста Диме од Свети Николе, во 

траење од 1 месец и 15 дена, 
4. Стојанов Илија Миле од Свети Николе, во 

траење од 1 месец и 15 дена, 
5. Прчикапоски Веле Алексо од с. Годивље, во 

траење од 2 месеца, 
6. Бучков Петруш Љубе од с. Драмче, во траење, 

од 2 месеца, 
7. Бошковски Живко Сашо од Свети Николе, во 

траење од 2 месеци, 
8. Ангелов Мито Борче од Радовиш, во траење 

од 2 месеци и 7 дена. 
9. Ацески Методија Раде од Прилеп, во траење 

од з месеци, 
.10. Матески Милан Раде од Прилеп, во траење 

од 3 месеци, 
11. Митаноски Ристе Илија од с. Врбоец, во тра-

ење од 3 месеци, 
12. Мирчески Цветан Добре од с. Беровци, во 

траење од з месеци, 
13. Рамиќевиќ Хасим Рахмо од с. Лажани во 

траење од 3 месеци, 
14. Цветаноски Мате Цветко од с. Присовјани, 

во траење од 3 месеци, 
15. Јошески Диме Алекса од Прилеп, во траење 

од 3 месеци. 
16. Дељароски Ил,аз Кадрија од с. Дебреште, во 

траење од 3 месеци, 
17. Костадиновски Мирко Томе од с. Турија, во 

траење од 3 месеци, 
18. Трајковски Илија Лазо од с. Алинци, во тра-

ење од 3 месеци, 
19. Макалоски Ванчо Бранко од с. Г. Коњари, во 

траење од 3 месеци, 
20. Кајоли Фаит Менду од Скопје, во траење од 

3 месеци, 
21. Емини Нафис Ашим од Гостивар, вр траење 

од 4 месеци, 
22. Ефремовски Ванче Ефрем од Кратово, во 

траење од 4 месеци. 
II 

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

1. Трајковска Божин Олгица од Куманово, во 
траење од 9 месеци, 

2. Китановски Јовица Марјан од Куманово, во 
траење од 3 месеци. 

III 
Му се укина мерката за безбедност на осуденото 

лице: 
1. Јошевски Ордан Нове од Кавадарци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр. 1204 
21 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

900. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Вла-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛ-

НИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републички надоместоци на од-

делни производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/91, 34/91, 37/91 и 44/91), во член 4, 
став 1 по зборот „цена“ запирката се брише и се 
додаваат зборовите „во износ од 5,00 динари“. 

Во алинеја 1, по зборот „своите“ се додаваат 
зборовите ^членови и“, а зборот „на“ се заменува 
со зборот „и“. 

По став 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои 
гласат: 

„Документацијата за остварување на правото на 
регрес се доставува до Министерството за стопан-
ство кое донесува решение за исплата. 

Средствата за регрес се исплатуваат од сметка-^ 
та на Министерството за стопанство што се води 
во Службата на општественото книговодство во Ре-
публиката“. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 

1991 година, а ќе се објави во ,.Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2244/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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901. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), а во врска со Раздел 65 — интервенции 
во стопанството, позиција 542 од Републичкиот буџет 
за 1991 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 36/91), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА КАКО УЧЕ-
СТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВОЈ НА ЗИМСКИТЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТРИ 

Член 1 
Со оваа одлука се распределуваат средствата 

предвидени со Републичкиот буџет за 1991 година во 
Раздел 65, позиција 542- како учество во финанси-
рањето на Програмата за развој на зимските спорт-
еко-рекреативни центри по одделни корисници и 
намени во вкупен износ од 400.000,00 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распре-

делуваат за реконструкција и модернизација на ос-
новните сместувачки објекти, инфраструктура и поп-
равка и замена на резервни делови на: 

1. Општествено претпријатие „Ју-
гохром" - Хемиско-електроме-
талуршки комбинат, Јегуновце, 
производна единица „Попова 
Шапка“ 

2., Општествено претпријатие „Пре-
спатекст" — Ресен, деловна еди-
ница Туристичка населба „Оте-
шево“ 

3. Угостителско-туристичко и тр-
говско претпријатие „Илинден“ 
— Крушево 

4. Скијачки центар „Заре Лазарев-
ски“ — с. Маврово 

120.000,00 дин. 

1оо.ооо,оо ДИН. 

IOO.OOO,OO ДИН. 

80.000,00 дин. 

Член 3 
Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за 

финансии според динамиката на приливот на сред-
ствата на Републичкиот буџет во сообразност со 
обезбедувањето учество од останатите учесници во 
финансирањето на реконструкцијата и модерниза-
цијата на објектите за сместување, инфраструктура-
та и поправка и замена на резервни делови. 

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

нот на објавувањето ЕО „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-2100/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

902. 
Врз основа на член 26, став 3 од Законот за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 39/77, 51/88, 20/90 
и 28/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕ-

НА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ 
ИЗВЕЗУВААТ 

I 
За задолжителната здравствена контрола на 

пратките на растенијата што се извезуваат од Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а се 
товарат на територијата на Република Македонија, 
која ја врши Министерството за земјоделство, шу-

марство и̂  водостопанство.- се плаќа надоместок кој 
во зависност од видот на пратката изнесува: 

1. за вагонски и камионски пратки и за пратки 
во контејнери до 10 тони — 300 динари, а за секој 
натамошен (започнат) тон во пратката преку 10 то-
ни уште'по 30 динари,-

2. за денковни и авионски пратки до три коле-
та — 60 денари, а за секој натамошен колет уште 
по 5 динари, 

3. за поштенски пратки до десет килограми — 
30 динари, а за секој натамошен килограм уште по 
3 динари,-

4. за пратки до 10 килограми што патниците и 
персоналот на превозните средства ги носат со себе 
— 30 динари, а за секои натамошни започнати 10' 
килограми уште по 3 динари,-

5. за пратки од дрво (трупци, режана граѓа, јам-
ско дрво, разни видови на преработки од дрво и др.) 
— 5 динари за секој кубен метар, а за пратки на 
целулозно и огревно дрво 5 динари за секој прос-
торен метар. 

Надоместокот за задолжителната здравствен^ 
контрола на семе и саден материјал се зголемува за 
100% од висината на надоместокот утврден во точ-
ките од 1 до 5 на дел I на оваа одлука. 

Ако „ извозникот бара да се изврши преглед на 
амбалажата за стока што не подлежи на задолжи-
телната здравствена контрола плаќа надоместок како 
за вагонски односно камионски пратки. 

II . 
Ако овластеното лице на Министерството за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство излезе на ли-
це место на повик од извозникот во определено 
време, а извозникот навреме не ја подготвил прат-
ката за задолжителна здравствена контрола, тој е 
должен на име денгуба на овластеното лице да му 
плати по 350 динари по еден час чекање. 

III 
Ако прегледот на пратките на растенијата од 

точките 1 до 5 од дел I на оваа одлука се врши 
ноќе и во денови на државен празник, износот на 
надоместокот се зголемува за 100% од височината 
на надоместокот предвидена во точките од 1 до 5 на 
оваа одлука 

IV 
Надоместокот за задолжителната здравствена 

контрола при извозот, согласно член 26, став 2 од 
Законот за ,заштита на растенијата од болести и 
штетници, се уплатува на посебна сметка при Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

V 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка^престанува да важи Одлуката за висината на на-
до“местокот за вршење задолжителна здравствена кон-
трола на растенијата кои се извезуваат („Службен 
весник на СРМ“ бр. 25/91). 

VI 
Оваа одлука влегува во сила од денот, на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1051/1 
22 октомври 1991 година Претседател на Владата 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

903. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29|/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на, седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОМУ „ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ - ОЦКА“ -
ПРИЛЕП 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Собирот на работната заед-
ница на Основното музичко училиште „Ордан Ми-
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хајловски Оцка“ — Прилеп, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е име-
нуван Петар Цветкоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/23 
9 октомври 1991 година 

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

904. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „ГОРЃИ СУГАРЕВ“ - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Горѓи- Сугарев'- — Битола, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е имену-
ван Александар Радевски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник^ на 
Република Македонија“. 

,Бр. 17-778/24 
9 октомври 1991 година 

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

905. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 

„Кирил и Методиј“ — Битола, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на училиштето повторно е 
именувана Мирјана Георгиевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.. 

Бр: 17-778/25 
9 октомври 1991 година 

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

906. 
Врз основа на член 252 ед Законот ,за цредучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 Л 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОУ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ - ЈАНЕ“ - ПРИЛЕП 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кире Гаври-

лоски - Јане“ - Прилеп со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е имену-
ван Трајче Маркоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на .до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/26 
9 октомври 1991 година 

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

907. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ЖИРОВНИЦА -
ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Маршал Тито“ - с Жировница, Гостивар, со која 
за индивидуален работоводен орган на училиштето 
повторно е именуван Намик Арсланоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/27 
9 “октомври 1991 година 

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

908. 
Врз основа на член 36 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 
6/81, 40/87, 17/91 и 33/91), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата -одржана на 9 октомври 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА КДУ „7-МИ СЕПТЕМВРИ“ -
МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласно,ст на Одлуката на Собирот на работниците на 
Комбинираната детска установа „7-ми Септември“ — 
Македонски Брод, со која за индивидуален работо-
воден орган на установата повторно е именуван Дра-
ган Србиноски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-967/6 . 
9 октомври 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

909. 
Врз основа на член 255 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
29/86, 7/88. 18/89, 2^/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА УЦСО ООЗТ ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ 

БУЃОНИ“ - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на УЦСО ООЗТ Тех-
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ничко училиште „Наце Буѓони" — Куманово, со која 
за индивидуален работоводен орган на училиштето 
повторно е именуван Димитар Доцевски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1480/3 
9 октомври 1991 година 

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

910. 
Врз основа на член 255 од Законот за насочено-

то 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 октомври „1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА УСНО „ПЕРО НАКОВ“ - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на УСНО „Перо На-
ков“ — Куманово, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето е именуван Драгољуб 
Мишевски, помошник на директорот на ова училиш-
те и професор по предметот Одбрана и заштита. 

2. Ова решение влегува во сила со ,денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1480/4 
9 октомври 1991 година 

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

911. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за оп-

штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 9 ок-
томври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РАБОТ-
НИЧКИОТ СОВЕТ НА ДЕТСКАТА УСТАНОВА ЗА 
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ПРОБИШТИП 

1. Владата на Република Македонија за претстав-
ници на Републиката во Работничкиот совет на Дет-
ската установа за предучилишно воспитание и обра-
зование „Гоце Делчев“ во Пробиштип ги определува: 

— Ацо Арсов, дипломиран економист, вработен 
во Општествена исхрана и угостителство „Злетово“ 
— Пробиштип, 

— Лујза Јаневска, доктор на медицина, врабо-
тена во Здравствениот дом „Нада Михалјова" — Про-
биштип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1575/3 
9 октомври 1991 година 

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

912. 
Врз основа на член 153 став 3, а во врска со 

член 239 од Законот за органите на управата („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на. 9 октом-
ври 1991 година^ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

1. Се разрешува од должноста советник на ре-
публичкиот секретар за народна одбрана Ратко То-
доровски, заклучно со 31 октомври 1991 година, на 
негово барање. 

2. На именуваниот му престанува работниот од-
нос заклучно со 31 октомври 19Ѕ1 година, со право 
на пензија. 

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

Бр. 17-1847/2 
9 октомври 1991 година 

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

913. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата, на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Маке-
донија, за прашања на хидрологијата и наводнува-
њето, се назначува Александар Радевски, досегашен 
виш стручен соработник во 'Заводот за водостопан-
ство на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1935/2 
9 октомври 1991 година 

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

914. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник ,на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Маке-
донија се назначува Злате Ванчевски. 

2. Именуваниот се распоредува на работа во Ми-
нистерството за информации на Владата на Републи-
ка Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2088/2 
9 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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915. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85 
29/86, 7/88, 18/89, 29/39, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН О?ГАН 
НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВ-

СКИ - - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на. Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Средношколскиот 
дом ,,Томе Стефановски — Сениќ“ — Скопје,' со која 
за индивидуален работоводен орган' на Домот е име-
нуван Димче Цветановски, професор по педагогија 
— воспитувач во Домот.-

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2172/1 
9 октомври 1991 година 

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

916. 
Врз основа на член 8-а од Законот-за Центарот 

за странски јазици („Службен весник на СРМ“ бр. 
27/65 и 10/78), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 октомври 1991 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на 4 Одлуката на Советот на Работната заедница 
на Центарот за странски јазици — Скопје, со која 
за индивидуален работоводен орган на Центарот пов-
торно е именувана Олга Тројачанец. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2172/2 
октомври 1991 година 

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

917. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

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

ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

1. За директор на Републичкиот завод за меѓу-
народна научно-техничка соработка се именува д-р 
Сергија Милошевски, досегашен директор на Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „С-лужбен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2179/1 
9 октомври 1991 година 

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

918. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 
47/89), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 1 ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ 

НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од должноста управител на Зат-
ворот во Скопје Геле Поп Ташев, поради истек на 
мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила^ со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2180/1 -
9 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

- д-р Никола Кљусев, с., р. 

919, 
Врз основа на член 45 од Законот за извршува-

ње на санкциите за кривични дела и стопански прес-
тапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 47/89), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 октомври 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО 

СКОПЈЕ , 

1. За управител на Затворот во Скопје се име-
нува Стојко Антовски, досегашен началник на Одде-
лението за извршување на кривични санкции во Ми-
нистерството за правосудство и управа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-218 Ј /1 
9 октомври 1991 година 

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

920. 
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, ,51/88г 
20/90 и 28/91), Владата на Република Македонија до-
несе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1991 ГОДИНА 

I 

Средствата за здравствената заштита на живот-
ните од заразните и паразитските болести во 1991 
година во износ од 20.554.500 динари ќе се користат 
според намените, критериумите и условите утврдени 
со оваа програма, освен на бруцелозата кај овците 
и козите и тоа за: 

Во динари 
1. Превентивни вакцинации и сузбива-

њето на заразните и паразитските бо-
лести кај животните 10.958.500 

2. Земање, пакување и испраќање на ма-
теријали (крв и др.) за лабораториско 
испитување и на лабораториско испи-
тување и дијагностика на заразни- и 



Стр. 10 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 октомври 1991 

паразитски болести кај животните од 
член 2 на Сојузниот закон и од член 
6 од Законот за здравствена заштита 
на животните 2.586.000 

3. Надомест за убиени или заклани жи-
вотни заболени од останатите зараз-
ни болести, трошоци за убивање или 
колење на заболените животни и уни-
штување на кучиња и мачки скитници 3.000.000 

4. Трошоци за извршена дезинфекција 
на м2 при појава на заразни болести 4.000.000 

5. Недоволно предвидени износи на сред-
ства за точките 1, 2, 3 и 4 ' 500.000 

6. Материјални трошоци за спроведува-
ње на Програмата 200.000 

II 
1. Средствата од дел I точка 1 -на оваа програ-

ма во износ од 10.958.500 ќе се користат за преве-
нирање и сузбивање на заразни болести во индиви-
дуалниот сектор и тоа: 

Во динари 
— вакцинација и сузбивање на антраксот 

кај коњите, говедата и овците и шуш-
кавецот кај говедата 1.340,000 

— клинички преглед на копитарите на 
сакагија 24.000 

— превенирање и сузбивање на зараз-
ната кривотница кај овците 200.000 

— превенирање и сузбивање на ентеро-
токсемијата кај овците и заразниот 
пролив кај јагнињата 4.000.000 

— вонредна вакцинација и сузбивање на , -
класичната чума кај свињите “ 87„500 

— вонредна вакцинација и сузбивање на 
“чумата и атипичната чума Kaj перна-
тата живина 600.000 

— превенирање и сузбивање на пара-
зитски болести (краста кај животните, 
белодробна и желудечно-цревна строн-
гилоза и тенијаза кај кучињата) 3.507.000 
организирано третирање на овците 
против метилавост 1.200,000 

III 
2, Средствата од дел I точка 2 на оваа програ-

ма во износ од 2.586.000 ќе се користат за: 

Во динари 
— земање, пакување и испраќање на ма-

теријал (крв и др.) за лабораториско 
испитување 513.000 

— туберкулинизација и ретуберкулиниза-
ција кај говедата и свињите 1.500.000 

— лабораториско испитување и дијагнос-
тика, на заразни и паразитски бо-
лести 573.000 
Средствата од алинеја 1 и 2 на став 1 од оваа 

точка ќе се исплатуваат на ветеринарните станици 
по склучен писмен договор, а средствата од алинеја 
3 на став 1 од оваа точка ќе се исплатуваат на ди-
јагностичко-ветеринарните организации по склучен 
писмен договор. 

IV 
Средствата од дел I точка 3 од оваа програма 

во износ од 3000.000 ќе се користат за надомест за 
. убиени или заклани животни заболени од заразни 

болести и тоа: 
Во динари 

— заклани бруцелозни говеда и свињи 1.000.000 
— заклани туберкулозни животни 1.000.000 
— за убиени или заклани животни забо-

лени од останатите заразни болести 
по наредба на Републичката управа 
за ветеринарство и уништување на ку-
чиња и мачки скитници 1.000.000 

V 
. Средствата од дел I точка 4 од оваа програма 

во износ од 4.000.000 ќе се користат за дезинфек-
ција на: 

— објектите за одгледување на животните, при 
појава на заразни болести (штали, трла); 

— просторијата за колење на животните, на мес-
тото на убивање на животните и на превозните сред-
ства со кои се транспортираат болните животни. 

VI 
Приоритет во спроведувањето на мерките на 

оваа програма ќе имаат општините на чие подрачје 
ќе се појават заразни и паразитски болести во пого-
лем обем. 

VII 
За спроведување на оваа програма и за стручни-

те и административните работи се грижи Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство 

VIII 
Оваа програма влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јули 1991 година. 

Бр. 23-2066/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

921. 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД ЧЛ. 1 И 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТАТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМА-

ЊА СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН 

1. Сојузниот извршен совет покрена пред Устав-
ниот суд на Југославија постапка за оценување на 
спротивноста на одредбите од чл. 1 и 2 на Законот 
за исплатата на личните доходи и на другите лични 
примања во Републиката („Службен весник на СР 
Македонија“ број 2/91) со Законот за исплатата на 
личните доходи, средствата за непосредна заедничка 
потрошувачка и средствата за исхрана на работници-
те во текот на работата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 37/90 и 84/90) поради тоа што смета дека со тие 
одредби се овозможува исплата на личните доходи 
РО Република Македонија над износот утврден со 
наведениот сојузен закон. 

2. Со одредбите на чл. 1 и 2 од оспорениот за-
кон е пропишано дека правните лица кои вршат 
дејност распоредена во групата 0101, 0104, 0105, 0609, 
0703, 1101, 1102, 0604, 0802 и подгрупата 070150 И 
070240, и правните лица распоредени од 12 до 14, 
освен правното лице кое е регистрирано како прет-, 
пријатие, можат да исплатуваат месечни аконтации 
на чистите лични доходи по работник најмногу до 
правото утврдено со член 3 од Законот за исплатата 
на личните доходи, средствата за непосредна заед-
ничка потрошувачка и средствата за исхрана на ра-
ботниците во текот на работата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр 37/90 и 84/90) за периодот септември-но-
ември 1990 година, зголемена најмногу до 90% од 
растежот на исплатените чисти лични доходи по ра-
ботник во стопанството на Републиката за послед-
ниот месец за кој се објавени податоците на Репуб-
личкиот завод за статистика во однос на просечниот 
месечен чист личен доход по вработен во стопанство-
то на Републиката за периодот септември-ноември 
1990 година (член 1); и дека правното лице кое во 
месецот за кој врши исплата на чисти лични дохо-
ди било инсолвентно подолго со прекини, во смисла 
на член 13а од Законот за финансиското работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 79/89), може 
да исплатува чисти лични доходи по работник нај-
многу до износот на просечно исплатениот месечен 
чист личен доход по работник што го исплатил за 
периодот септември-ноември 1990 година, или од 
масата на чистите лични доходи исплатена за тој 
период (став 1 член 2), дека за правните лица кои 
во периодот септември-ноември исплатиле загаран-
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тиран доход може да се исплатува личен доход до 
просечниот личен доход исплатен во Републиката во 
тој период (став 2 член 2) и дека одредбите на став 
1 од овој член се однесуваат и на правното лице кое 
не извршило покритие на загубата искажана по го-
дишната пресметка, а по периодичната пресметка не 
остварило добивка во износ поголем од таа загуба 
(став 3 член ?). 

3. Со одредбата на член 3 став 1 од сојузниот 
Закон за исплатата на личните доходи, средствата за 
непосредна заедничка потрошувачка и средствата за 
исхрана на работниците во текот на работата е про-
пишано дека правното лице, кое врши дејност регис-
трирана ВО групата 0 1 0 1 , 0 1 0 4 , 0 1 0 5 , 0 6 0 9 , 0 7 0 3 , 1 1 0 1 , 
1 1 0 2 , 0 6 0 4 , 0 8 0 2 и подгрупите 0 7 0 1 1 5 0 и 0 7 0 2 4 0 , и 
правното лице регистрирано во областа 12 и 14, освен 
правното лице кое е регистрирано како претприја-
тие, може да исплатува месечни аконтации на чисти-
те лични доходи по работник најмногу до износот 
на исплатениот просечен месечен чист личен доход, 
по работник за периодот септември-ноември 1990 го-
дина, во согласност со одредбите на тој закон. 

Со одредбите на член 5 од наведениот сојузен 
закон е пропишано дека правното лице, кое во ме-
сецот за кој врши исплата на чистите лични доходи 
било инсолвентно подолго -од 15 дена непрекинато, 
односно подолго од 20 дена со прекини, во смисла 
на член 13а од Законот за финансиското работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 26/89, 35/89, 
58/89, 79/89 и 61/90) може да исплати чисти лични 
доходи по работник најмногу до 90% од износот на 
просечниот исплатен месечен , чист личен доход па 
работник што ги исплатило за периодот јули-ноември 
1990 година или маса на чисти лични доходи нај-
многу до 90% од износот на масата на чистите лич-
ни доходи исплатена за тој период (став 1) ,и дека 
одредбите на став 1 на овој член се однесуваат и на 
правното лице кое не ја покрило загубата искажана 
по годишната пресметка, а по периодичната пресмет-
ка не остварило добивка во износ поголем од таа 
загуба (став 2) 

Уставниот суд на Југославија, поаѓајќи од наве-
дените одредби на сојузниот закон, оцени дека оспо-
рените одредби, во делот со кој се овозможува зго-
лемена исплата на личните доходи, се во спротивност 
со наведениот сојузен закон. Уставниот суд на Ју-
гославија ја заснова таа оцена врз утврдениот факт 
дека со оспорените одредби на наведениот републич-
ки закон се овозможува исплата на личните доходи 
на определени правни лица над износот утврден со 
сојузниот закон, па Уставниот суд на Југославија оце-
ни дека оспорените одредби во наведениот дел, се 
во спротивност со сојузниот закон. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на седни-
цата одржана на 11 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

Се утврдува дека одредбите на чл. 1 и 2 на 
Законот за исплатата на личните доходи и на дру-
гите примања во републиката („Службен весник на 
СР Македонија“, број 2/91), во делот со кој се овоз-
можува исплата на личните доходи над износот утвр-
ден со сојузниот закон, се во- спротивност со Зако-
нот за -исплатата на личните доходи, средствата за 
непосредна заедничка потрошувачка и средствата за 
исхрана на работниците во текот на работата („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 37/90 и 84/90). 

Одлуката да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и во ^„Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлу-
ка во состав на-, претседателот на Уставниот суд на 
Југославија Милован Бузаџиќ, и судите Хрвоје Ба-
чиќ, д-р Слободан Благојевиќ, м-р Крсте Чаловски, 

д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Пје-
тер Коља, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, д-р 
Ратко Марковиќ, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник 
и Душан Ружиќ. 

1У-број 29/3-91 
11 септември 1991 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Милован Бузаџиќ, с. р 

922 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТИ^ НА ОД-
РЕДБИТЕ ОД ЧД. 3, 4 И 5 Н 4 ЗАКОНОТ ЗА ИС-
ПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА СО ЗАКО-

НОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Самоуправната интересна заедница за пензи-
ско и инвалидско осигурување на Македонија и Соју-
зот на пензионерите на Македонија покренаа пред 
Уставниот суд на Југославија постапка за оценување 
на спротивноста на одредбите од чл. 3, 4 и 5 на 
Законот за исплатата на личните доходи и на дру-
гите лични примања во Републиката („Службен вес-
ник на СР Македонија“ број 2/91) со Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82, 
75/85, 8/87, 65/87, 87/89 и 44/90). 

Предлагачите на постапката сметаат дека оспо-
рените одредби на Законот за исплатата на личните 
доходи и на другите лични примања во Републиката 
се во спротивност со наведениот сојузен закон пора-
ди тоа што со тие одредби, спротивно на сојузниот 
закон, се утврдува основицата која служи за оства-
рување на правото на усогласување на пензиите. 

2. Со оспорените одредби на Законот за исплата-
та на личните доходи и на другите примања во Ре-
публиката, е пропишано дека усогласување на пен-
зиите во Републиката се врши според просечниот 
чист личен доход по вработен во Републиката, нама-
лен за ефектот на процентот на бројот на вработе-
ните во Републиката, на кои не им е исплатен личен 
доход во месецот во кој се врши исплата, според 
податоците на Републичкиот завод за статистика 
(став 1 член 3), дека Републичкиот комитет за труд, 
здравје и социјална политика, според став 1 член 3, 
го утврдува просечниот месечен личен доход по вра-
ботен во Републиката и стапката на порастот на про-
сечниот месечен чист личен доход во месецот во од-
нос на претходниот месец (став 2 член 3), дека по-
датоците утврдени во член 3 Републичкиот комитет 
за труд, здравје и социјална политика ги објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“, до 20 во 
месецот за претпоследниот месец (член 4), и дека, 
доколку со примената на податоците од член 3, се 
утврди пониско право од правото пресметано за ме-
сец декември 1990 година, исплата се врши на по-
тиштеното ниво за месец декември 1990 година 
(член 5). 

3. Со одредбите на член 30 ст. 1 и 2 од Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување е пропишано дека старосната пензија 
од 1 јануари до 1 јули тековната година се'усогласу-
ва, врз основа на статистичките податоци, со движе-
њето на номиналните лични доходи на сите вработе-
ни на територијата на републиката, односно, на авто-
номната покраина во минатиот период и дека старос-
ната пензија се усогласува и пред изминувањето на 
рокот од шест месеци ако порастот односно опаѓање-
то на личните доходи е поголемо од 5%. 

Уставниот суд на Југославија, поаѓајќи од наве-
дените одредби на сојузниот закон, оцени дека оспо-
рените одредби на Законот за исплатата на личните 
доходи и на другите лични примања во Републиката 
се во спротивност со Законот за основните права од 

пензиското и инвалидското осигурување. Уставниот 
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суд на Југославија ја заснова таа оцена врз фактот 
дека, според сфаќањето на Уставниот суд на Југосла-
вија од наведените одредби на сојузниот закон про-
излегува оти со републичкиот закон не може да се 
намалува основицата за усогласување на пензиите 
утврдени со сојузниот закон и да се пропишуваат 
права и должности на пензионерите и на државните 
органи, кои произлегуваат од така намалената осно-
вица. Меѓутоа, со оспорените одредби е пропишано 
дека основицата за усогласување на пензиите, што е 
утврдена со наведениот сојузен закон, се намалува 
за ефектот на процентот на бројот на вработените 
на кој не им е исплатен личен доход во месецот во 
кој се врши исплата, како и правото на пензионери-
те, ако поради така намалената основица, износот на 
пензијата би бил помал од исплатениот износ во ме-
сец декември 1990 година и правото и должноста на 
државните органи да ја утврдат и објават наведена-
та намалена, основица. Бидејќи со наведениот соју-
зен закон е утврдено правото на пензионерите на 
усогласување на пензијата со движењето на номинал-
ните лични доходи на сите вработени на територи-
јата на републиката во наведениот период, а со оспо-

рените одредби остварувањето на тоа право е огра-
ничено со намалувањето за ефектот на процентот на 
бројот на вработените на кои не им се исплатени 
лични доходи за месецот за кој се врши исплата, 
утврден на начинот пропишан со тие одредби, Устав-
ниот суд на Југославија утврди дека оспорените од-
редби се во .спротивност со наведениот сојузен закон. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на , 
член 375 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Де-
ловнико“т на Уставниот суд на Југославија, на седни-
цата одржана на 19 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
Се утврдува дека одредбите на чл. 3, 4 и 5 

од Законот за исплатата на личните доходи и на 
другите примања во Републиката („Службен весник 
на СР Македонија“ 6poi 2/91) се во спротивност со 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 63'87, 87/89 и 44/90). 

Одлуката да се објави во „Службен лист на. 
СФРЈ“, и во гласилото „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлу-
ка во состав: судијата Димче Козаров, кој го заме-
нува претседателот на Уставниот суд на Југославија 
Милован Бузаџиќ и судиите Хрвое Бачиќ„ д-р Сло-
бодан Благоевиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер 
Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Пјетер Ко-
ља, д-р Ратко Марковиќ. Вел,ко Марковиќ и Душан 
Штрбац. 
1У-брОЈ 29/1-91 и 29/2-91 

19 септември 1991 година^ 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Југославија 

Судија, 
Димче Козаров, с. р. 

923. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата ,одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точката 5 став 3 од Правилни-

кот за внатрешна организација и сист.ематизација на 
работите-и работните задачи во Центарот за соци-
јална работа во Струга, донесен од Собирот на ра-
ботниците на 29 декември 1986 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ и во Центарот за со 
иијална работа во Струга, на начин определен за 
објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на“ Македонија, со Решение У. 
бр. 250/90 од 17 април 1991 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на одредбата од правил-

никот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нејзината спротивност 
со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во точката 5 
став з од Правилникот за работите и работните за-
дачи на социјален работник е предвиден VI степен 
на стручна подготовка, односно виша школа за со-
цијални работници или завршен I степен на факул-
тет — насока за социјална работа. 

5. Според член 79 од Законот за социјална заш-
тита — пречистен текст, („Службен весник на СРМ“ 
бр. 9/86) стручните работи од областа на социјал-
ната заштита ги извршуваат работници со висока 
стручна подготовка. Согласно член 127 став 1 од овој 
закон социјалните работници со завршена виша 
школска подготовка кои до денот на влегувањето во 
сила на Законот имаат повеќе од 15 години работен 
стаж во областа на социјалната заштита, можат и 
понатаму да ги извршуваат стручните работи од об-
ласта на социјалната - заштита, иако во однос на 
школската подготовка не ги исполнуваат условите 
пропишани со овој закон, а според став 2 на овој 
член социјалните работници со завршена виша школ-
ска подготовка, кои на денот на влегувањето во сила 
на законот не ги исполнуваат условите од став 1 
на овој член, должни се во рок од 5 години од де-
нот на влегувањето во сила на законот да се здо-
бијат со соодветно високо образование. Во спротивно 
го губат правото да вршат работи од областа на 
социјалната заштита. 

Со оглед на тоа што 1 со оспорената одредба од 
Правилникот за извршување на стручни работи од 
областа на социјалната заштита, односно за одделни 
работи и работни задачи на социјалните работници 
е предвидена и виша школска подготовка,' независно 
од случаите утврдени во член 127 став 1 од Законот, 
Судот оцени дека таа е во спротивност со означените 
законски одредби. 

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

У. бр. 250/90 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател -

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

924 
Врз основа на член 10 од Одлуката за републич-

ки надоместоци' на одделни производи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91 и 47/91), 
министерот на Министерството за стопанство донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА РЕГРЕС ОД МАЛОПРАДАЖНАТА ЦЕНА НА 
НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на оства-

рување на правото за користење на средствата за ' 
регрес на потрошувачите на нафтени деривати утвр-
дени во член 4 од Одлуката за републичките надо-
местоци на одделни производи („Службен весник на 
СРМ“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91 и 47/91). 

Член 2 
Правото за исплата на средствата за регрес се 

остварува со поднесување барање до подрачната ор-
ганизациона единица на Министерството за стопан-
ство во која има седиште корисникот на регресот. 

Со барањето за исплата на регрес се доставува, 
и тоа: 

1. Земјоделските организации, земјоделските за-
други, организации на кооперанти и воени земјо-
делски економии (во натамошниот текст: земјодел-
ски' организации) кои за свои потреби или за потре-
бите на своите членови или' кооперанти — на инди-
видуалните земјоделски производители, набавуваат 
дизел гориво, доказ за набавени и платени коли-
чини на дизел гориво (договор за набавка на дизел 
гориво Д-2, фактура, приемница испратница и пла-
тен налог за платени количини на набавеното дизел 
гориво), а за членовите и кооперантите — индиви-
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дуалните земјоделски производители и писмена изја-
ва во која се наведува големината на обработливата 
површина со видот на културата и дека набавеното 
дизел гориво ќе се користи исклучиво за погон на 
трактори и друга земјоделска механизација за обра-
ботување на нивното земјиште. 

2. Индивидуалните земјоделски производители 
доставуваат сметко-потврда за набавено и платено 
дизел гориво Д-2 и писмена изјава во која се на-
ведува дека не е член односно кооперант на зем-
јоделска организација, големината на обработливата 
површина со видот на културата и дека набавеното 
дизел гориво ќе го користи исклучиво за погон на 
трактори и друга земјоделска механизација за обра-
ботување на своето земјиште. 

3. Претпријатијата кои вршат градски и приг-
радски сообраќај, железнички и езерски сообраќај 
доставуваат договор за набавка на дизел гориво Д-1 
и Д 2, доказ за набавено и платено дизел гориво 
(фактура, приемница, испратница и платен налог за 
исплатени количини на набавеното дизел гориво). 

4. Работните луѓе кои вршат дејност со личен 
труд — превоз во градскиот и приградскиот сообра-
ќај, односно езерскиот сообраќај правото на регрес 
за потрошеното дизел гориво Д-l и Д-2 го оствару-
ваат преку организациите во кои се здружени, од-
носно преку организациите со кои кооперираат (во 
натамошниот текст: организации). 

Организациите од став 1 на оваа точка доставу-
ваат сметкопотврда „за набавено и платени количини 
на дизел гориво и писмена изјава дека набавеното 
дизел гориво е користено исклучиво за вршење на 
дејноста. 

Работните луѓе кои вршат дејност со личен труд 
— превоз во градскиот и приградскиот сообраќај, 
односно езерскиот сообраќај кои не се членови -на 
организации, доставуваат сметкопотврда за набавено 
л платени количини на дизел гориво Д-1 и Д-2, до-
каз дека има добиено линија на која врши превоз 
или договор за вршење на организиран превоз. 

Регресот на лицата од став 1 и 3 на оваа точка 
ќе се одобрува според нормативот за потрошувачка 
на дизел гориво утврден од Здружението на граѓа-
ни за јавен превоз во градски и приградски сообра^ 
ќај „Македонија“ — Скопје. 

5. Здравствените организации, претпријатијата 
што се занимаваат со производство на леб и прера-
ботка на млеко доставуваат доказ за набавено и пла-
тено дизел гориво (договор за набавка на дизел го-
риво Д-1 и Д-2, фактура, приемница, испратница и 
платен налог за исплатени количини на набавеното 
дизел гориво). 

6. Работните луѓе кои вршат дејност со личен 
труд, производство на леб односно преработка на 
млеко доставуваат сметкопотврда за набавено и пла-
тени количини дизел гориво како и писмена изјава 
во која се наведува дека набавеното дизел гориво ќе 
го користат за погон на моторните возила исклучиво 
за транспорт на лебот и млекото. 

Член 3 
Членовите на земјоделските организации од член 

2 став 2 точка 1 и индивидуалните земјоделски про-
изводители од член 2 став 2 точка 2 на ова упатство 
правото на регрес за потрошените количини на ди-
зел гориво го остваруваат по следните нормативи: 

1. Сортни жита 1 ха до 240 до 200 
2. Пченка и сирак 1 ха до 300 до 250 
3. Шеќерна репа и ин-

дустриска пиперка 1 ха до 600 до 500 
4. Сончоглед, соја и 

маслодајна репа 1 ха до 240 до 200 

1 2 3 4 

5. Луцерка и др. сточ-
ни раст. 1 ха до 240 ДО 200 

6. Силажна пченка 1 ха до 360 ДО 300 
7. Компир и друг зе-

ленчук 1 ха до 360 ДО 300 
8. Тутун тон До 250 ДО 220 
9. Грозје тон ДО 60 ДО 50 

10. Овошје . тон ДО 30 ДО 25 

Член 4 
Ова упатство влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

, Бр. 14-1666 
15 октомври 1991 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

дипл. ек. Стојан Трајаноски, с. р. 

И С П Р А В К А 
Во Уредбата за составување и доставување на 

Извештај за состојбата, на побарувањата и обврските 
и Извештај за примена на Законот за општестве-
ниот капитал, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 45 од 9 октомври 1991 
година, на страна 733 и 734, се вршат следните 
исправки во Образецот „СОК-ПО",- во, левиот агол 
во вториот ред се брише зборот „Социјалистичка“, 
во табелата на образецот текстот пред ред. бр. 10 се 
менува со нов текст кој гласи: „Кусорочни финан-
сиски вложувања (с-ка 150, 152, 153, 159 дел)"; текстот 
пред ред. бр 19 се менува и гласи: „Кусорочни фи-
наниски обврски (с-ки 250, 251 и 253)" и текстот во 
напомената треба да се замени со нов текст кој 
гласи: 
НАПОМЕНА- Образецот „СОК-ПО" се изготвува сог-

ласно Уредбата за составување и дос-
тавување на Извештај за состојбата на 
побарувањата и обврските и Извештај 
за примена на Законот за општествен 
капитал. 

1. Образецот „СОК-ПО" се поднесува со состојба на 
крајот на секое тримесечје (31. 03, 30. 06, 30. 09, 
и 31. 12), а го пополнуваат правните лица од сто-
панството, област 01 до 11 што се обврзници за 
поднесување годишни и полугодишни пресметки. 

2. Образецот се пополнува во еден примерок и се 
предава на надлежната СОК каде што се води 
жиро сметката на правиот лице во роковите утвр-
дени за поднесување на Тримесечниот извештај 
што се изготвува согласно Законот за сметковод-
ство. 

3. Податоците во образецот се1 внесуваат од анали-
тичката евиденција на правните лица и тоа: 
— во ознаките за АОП 004, 007 и 010 се внесува 

прометот на долговната страна од 1. 01. до 
крајот на тримесечјето, од назначените сметки 
,во образецот, односно без салдото од претход-
ната година. 

— во ознаките за АОП 015, 017 и 019 се внесу-
ва прометот на побарувачката страна од 1. 01. 
до крајот на тримесечјето, од назначените 
сметки во образецот односно без салдото од 
претходната година. 

— во ознаките за АОП 006, 009, 012 се внесува 
исправката на вредноста на побарувањата, спо-
ред назначените сметки во образецот. 

— во ознаките за АОП 005, 008, o i l , се внесува 
салдото на сметките на побарувањата со сос-
тојба на крајниот ден од извештајниот период 
намалено за исправката на вредноста на поба-
рувањата (колона 7 од Билансот на состојбата). 

— во ознаките за АОП 016, 018 и 020 се внесува 
салдото на сметките на обврските со состојба 
на крајниот ден од извештајниот период. 

4. Одредени позиции од образецот „СОК-ПО" треба 
да се еднакви со искажаните податоци во билан-
сот на состојбата и тоа: 
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Ознака за АОП од обоа- ^ 
зецот „СОК-ПО" 

Ознака за АОП од би-
лансот на состојбата 

1. 005 коп. 4 
2. 006 кол. 4 
3. 008 кол 4 
4. 009 кол. 4 х 
5: 011 кол. 4 
6. 012 кол. 4 
7. 016 кол. 4 
8. 018 кол, Ч 
9. 020 кол. 4 

Овие контроли се однесуваат 
правни лица бидејќи малите 
ваат биланс на состојбата по 

Бр. 23-2084/1 
17 октомври 1991 година 

Скопје 

035 кол. 7 
035 кол. 6 
037 кол. 7 
037 кол 6 
042 + 044 + 045 КОЛ. 7 
042 + 044 + 045 КОЛ- 6 
132 + 134 КОЛ. 5 
136 КОЛ. 5 
142 + 143 + 145 КОЛ. 5 

на големите и средните 
правни лица поднесу-
скратена шема. 

Од Владата на 
Република Македонија 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод 'на 
брак по тужбата на тужителката Весна Стојковска 
од Скопје, против тужениот Тони Стојковски од 
Скопје, а сега со непоз,ната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот1 не е определена. 

За привремен застапник на тужениот му е по-
ставен адвокатот Валеријан Моневски од Скопје, 
со решение на Меѓуопштинскиот Центар за социјал-
ни работи на град Скопје, кој ќе го застапува ту-
жениот до неговото јавз^вање во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II. П. 
бр. 2612/91. (195) 

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

по тужбата на тужителката Илми ја Саит од Скопје, 
ул. „Мелничка“ бр. 12-а нас. III. Оризари — Скопје, 
против тужениот Фабрет Саит со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот Фабрет Саит од Скопје, 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI. П. 
бр. 1997/91. (196) 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Амед Кадри од Скоп-
је, ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/47, против тужената 
Вил д ана Кадри која се наоѓа во Германија со не-
позната адреса. 

Се повикува тужената Вилдана моминско Јахи 
Кадри, која се наоѓа во странство со непозната ад-
реса, да се јави во овој суд во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот м и на судот да му достави 
писмен поднесок — податоци за нејзиното “живеа-
лиште или престојувалиште. 

Доколку тужената не се јави во определениов 
рок, судот по службена должност ќе и постави при : 
времен старател од редот на адвокатите преку Цен-
тарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
бр. 1462/91. (200) 

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

за владение по тужбата на тужителката Џемиле 
Алиу од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 16, против туже-
ниот Сулејман Етеми од Тетово, ул. „Ј. Златанов-
ски“ бр. 83. 

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

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе 
му постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работа — Тетово, кој (ќе ги штити него-
вите права и интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1344/91. 

Пред Општинскиот с,уд во Тетово е окончана 
постапката за сопственост на недвижен имот по туж-
бата на тужителите Исени Мунивер и Исени Мусли 
и двајцата од Тетово ул. „161" бр“. 3, а сега со 
непозната адреса на живеење во СР Германија, про-
тив тужениот Фаик Рушити од Тетово со истата 
адреса. 

Бидејќи по предлог на тужениот се бара повто-
рување на постапката и бидејќи тужителите се со 
непозната адреса на живеење во Германија, се пови-
куваат истите во рок од 30 дена да се јават во 
судот, да достават адреси или овластат полномошник 
кој ќе ги застапува во постапката. Во спротивно, су-
дот преку Центарот за социјални работи ќе им по-
стави привремен застапник кој ќе ги застапува нив-
ните интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 885/79. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води про-
цес за поништување договор за поклон од страна 
на Маринкоски Милош Атанас од с. Одри, против 
Милошевски Атанас Богоја од Тетово, ул. „Б. Мила-
диновци“ бр зоб, а сега во Детроит — САД со не-
позната адреса на живеење. Вредност на спорот 
100.ооо динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
да ја достави својата адреса. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и обврски во овој процес. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1290/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за долг по тужбата на Скендеровски Аднан од Те-
тово, ул. „f Стојчевски“ бр 23, против Тасим Фе-
таи од с. Пирок, а сега на работа во Швајцарија 
со непозната адреса. Вредност на спорот 24.500 ди-
нари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави пред судот или да 
достави адреса. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1140/91. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст печат под назив.- Продав-
ница „Маестро“ -— Маневски Слободан, ул. „II Ма-
кедонска бригада“ лок. V/4 — Скопје“ се огласува 
за неважен. (2850) 

Загубениот печат под назив: „Три јавора" — 
Крстевски Александар, Скопје“ се огласува за не-
важен. (2851) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за увоз-извоз трговија на големо и мало 
со производство „Зомак" ц. о. — Скопје“ се огласува 
за неважен. (2852) „ 

Загубениот четвртаст печат под назив: ,,Угости-
телски дуќан „Бифе Жар“ — Филева Дијана — Не-
готино“ се огласува за неважен. (2853) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Цвет“ 
П. О. — Струмица“ се огласува за неважен. (2940) 

Загубените пе^ат и штембил под назив: „Месна 
заедница с. Добовјани — Струга“ се огласуваат за 
неважни. (2879) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелства за завршено I и Ц година на име 

Љубиша Стоилковски, Куманово. (2329) 
Работна книшка на име Горѓи Ѓузеловски, Скопје. 
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Свидетелство на име Боро Неделков, Титов Велес. 
Свидетелство на име Јасмина Лазова, Титов Велес. 
Свидетелство на име Шериф Бафтијари, Тетово. 
Свидетелство на име Баирам Бафтијари, Тето-

во. (2342) 
Свидетелство на име Махир Абази, Тетово. (2343) 
Свидетелство на име Дашмире Реџа, Тетово. 
Свидетелство за I год. на име Шајлева Слави-

ца, Титов Велес. ' (2345) 
Свидетелство на име Џелал Цека, Тетово (2346) 
Сви,детелство на име Јетуир Рецепи, Тетово. 
Свидетелство на име Ирфан, Рецепи, Тетово. 
Свидетелство на име Неџбедин Зекири, Тетово. 
Свидетелство на' име Кујтин Селмани, Гостивар. 
Свидетелство на име Ванчо Јованов, Штип. 
Свидетелство ,на име Мане Везенков, Штип. 
Диплохма на име Филип Петровски, Куманово. 
Диплома на име Драге Трпковски, Гостивар. 
Диплома на име Момчило СТОИЛКОВСКИ, Кочани. 
Работна книшка на име Ибрахим Телал, Скопје. 
Работна книшка на име Илиески Љубе, Скопје. 
Работна книшка на име Милан Бранѓолица, 

Скопје. (2363) 
Работна книшка на име Марко Никчевски, Скоп-

је. (2364) 
Свидетелство на име Африм Ала, Струга. (2366) 
Свидетелство на име Башким Дервиши^ Струга. 
Свидетелство на име Разије Хазари, Тетово. (2368) 
Свидетелство на име Зеќирја Селман, Тетово.х 

Свидетелство на име Барди Шкендери, Тетово. 
Свидетелство на име Ханифе Нурхиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Неби Асани, Гостивар. 
Свидетелство на име Неби Асани, Гостивар. 
Свидетелство' ,на име Хаким Мета, Гостивар. 
Свидетелство на име Елица Спасова, Штип. (2374) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ангелес-

ка/ Виолета, с /Томино Село, Македонски Брод. (2416) 
Свидетелство на име Хаљиљ Амети, Тетово. (2417) 
Свидетелство на име Газменд Љоки, Тетово. 
Свидетелство на . име Феџри Хусеини, Тетово. 
Сите инструменти за плаќање и акцептни нало-

зи на име РО „Тргоснабдител" — Радовиш со жиро 
сметка 41310-601-2799 издадени после 7. V. 1991 го-
дина потпишани од потписниците Костадинов Стано-
ја и Зафирова Љупка не се признаваат т.ег се огласу-
ваат за неважни. (2849) 

Чековна картичка бр. 43699'42 и загубените че-
кови од бр. 36690703 до 36690710, издадени од Ко-
мерцијална банка а д. —, Скопје на име Благоја Кос-
т а д и н о в а ^ Скопје. (2861) 

Чекови од бр. 27398081 до 27398084, издадени ОД 
Комерцијална банка а д — Скопје на име Ангелко 
Данилов, Богданци , (2862) 

Чекови бр. 4680941, 4680945 и 4680949, издадени 
од Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Ѓорѓи 
Тодоровски, Скопје. (2863) 

Работна книшка на име Горгивка Калајџи, Охрид. 
Чек бр. 24654534, издаден од Комерцијална бан-

ка а. д. — Скопје на име Ботка Талевска, Скопје. 
Чек бр. 5489984, издаден од Комерцијална банка 

а. д. — Скопје на име Коста Бошовски, Скопје. 
Воена книшка, издадена во Гевгелија на име Чу-

ков Тодор, ул. „М. Тито“ бб, Стар Дојран. (2875) 
Воена книшка, издадена во Куманово на име 

Горан Соневски, с. Романовци, Куманово. (2877) 
' Чек бр. 666974, издаден од Комерцијална банка 

а. д. — Скопје на име Блажо Павлов, Скопје.. (2878) 
Работна книшка на име Добре Станојковски, 

Крива Паланка. (2886) 
Чековна картичка бр. 23450/88 и чекови од бр. “ 

5789075 до 5789090, издадени од Комерцијална бан-
ка а. д. — Скопје на име Јосифѓ- Аврамовски, Скопје. 

Одобрение У. П. бр 2216 од 8. V. 1979 година, 
на име Сулејман Узеири, Скопје. (2891)^ 

Работна книшка на име Ќенан Азири, куманово. 
Одобрение за фризерски дуќан на име Садете 

Ристеми, Гостивар. (2903) 
Чекови бр. 3018988, 3018989 и 3018990, издадени 

од Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Пред-
раг Ефтимовски, Скопје. (2905) 

Свидетелство за IV одделение на; име Стоилова 
Душка, с. Ново Село, Струмица. . (2908) 

Работна книшка на име Стојанка Димитриевиќ, 
Куманово. (2913) 

Работна книшка на име Луфи Икајет, Струга. 
Работна книшка на име -Сузана Анолчева, Ко-

чани. (2915) 
Чек бр. 17814346, издаден од Стопанска банка 

т .д . — Скопје .— Филијала — Гевгелија на име Ми-
то Даголев, ул. „М. Тито“ бр. 103, Гевгелија. (2916) 

Решение бр. 12-6663 од 10. VII. 1989 година за 
промет на мало со книги и музикални (книжарни-
ца) на име Михаил Соколовски, Скопје. (2917) 

- Чекови бр. 3235607 до 3235610 и ОД бр. 4270251 
до 4270256, издадени од Комерцијална банка а. д. — 
Скопје на тековна сметка бр. 9839792 на име Милица 
Мирсуловска, Скопје. (2918) 

Решение за упис на дуќан во регистар У. бр. 
12-3407 од 8. IV. 1991 година, на име Доно Зорков, 
ул. „Крсте Асанов“ бр. 24/2-5, Скопје. 

Чекови бр. 03304285 и 033042852, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Никола 
Каратрајков, Скопје. (2924) 

Работна книшка на име Коце Андов, Штип. 
Чековна карта бр. 41015-31 и, чекови од бр. 

31195 до 31199, издадени од Комерцијална банка — 
а. д. — Скопје на име Хари Симеонов, Скопје. (2933) 

Одобрение за работа — угостителска дејност УП 
бр. 12-830 од 30. III. 1987 година на име Драго-
слав Томовски Скопје. ^ (2939) 

Патна исправа бр. МБ 148864/84, издадена од 
СВР Битола на име Љубе Ѓоргиевски, ул. „Стерјо 
Ѓорѓиев“ бр. 2, Битола. (2941) 

Патна исправа бр. МБ 470491/86, издадена од 
СВР Битола на име Љилјана Ѓоргиевска, ул. „Стерјо 

Ѓоргиев“ бр. 2, Битола. ' (2942) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 4 од Законот за исплата на 
личните доходи и други лични примања во Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ“, број 2/91), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Просечниот месечен чист, личен доход по вра-
ботен во Републиката во месец август 1991 година, 
намален за ефектот од процентот на бројот на вра-
ботените кои не исплатиле личен доход во месецот 
во кој се врши исплатата, изнесува 5.214,50 динари. 

2. Поради примена на ефектот на вработените 
кои не исплатиле личен доход, личниот доход за 
месец август (5 214,50 динари) споредено со тој од 
месец октомври 1990 година (3.771,00 динари), кој е 
применет за исплата на пензиите за месец декември 
1990 година, покажува пораст од 38,3%. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ број 
20/89, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и со-
цијална политика 

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

но време на работникот за месец октомври 1991 го-
дина изнесува 3.341,80 динари. 

2. За остварување на правата во областа на оп-
штествените дејности за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец октомври 1991 година тој из-
несува 2.673,40 динари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 
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Врз основа на точка 2 на Амандманот LXXI на 
Уставот на Република Македонија и член 78 од За-
конот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 
и 11/91), Собранието на: Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на: 

— Претседател на Врховниот суд на Македонија, 
— Еден судија на Врховниот суд на Македонија, 
— Претседател на Окружниот суд во Штип, 
— Претседател на Окружниот стопански суд во 

Скопје, 
— Претседател на Општинскиот суд во Гостивар, 
— Претседател на Општинскиот суд во Кочани, 
— Претседател на Општинскиот суд во Тетово, 
— Претседател на Општинскиот суд во Неготино, 
— Еден судија на Општинскиот суд Скопје I — 

Скопје, 
— Еден судија на Општинскиот суд Скопје II — 

Скопје, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Кума-

ново, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Кичево, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Дебар, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Прилеп, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Охрид, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Штип, 
— Двајца судии на Општинскиот суд во Тетово, 
— Еден судија на Општинскиот суд во Кочани. 
Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 

ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата да поднесат до Собра-
нието на Република Македонија — Комисија за пра-
шања на изборите и именувањата, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-4196 -
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Комисија за прашања на изборите 

и именувањата 

СОДРЖИНА 
Страна 

899. Одлука за помилување на осудени лица 761 
900. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за републички надоместоци за 
одделни производи — — - — ѕ — — 761 

901. Одлука за распределување на средствата 
како учество во финансирањето на Про-
грамата за развој на зимските спортско-
рекреативни центри — — — — — — 762 

902. Одлука за утврдување на висината на 
надоместокот за вршење задолжителна 
здравствена контрола на растенијата кои 
се извезуваат — — — — — — — 762 

903. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за .именување индивидуален работо-
воден орган на ОМУ „Ордан Михајлов-
ски — Оцка“ — Прилеп — — — — 762 

904.4 Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Горѓи Сугарев" — 
Битола — — - — — — - — — 763 

905. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган ,на ЦОУ „Кирил и Методиј“ 
— Битола — — — — — — — — 763 

906. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Кире Гаврил оски — 
Јане“ — Прилеп — — — — — — 763 

907. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Маршал Тито“ с. 
Жировница — Гостивар — — — — — /63 

908. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на КДУ „7-ми Септември“ — 
Македонски Брод — — — — — — 763 

909. -Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на, УЦСО ООЗТ Техничко учи-
лиште „Наце Бу гони“ — Куманово — 763 

910. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на УСНО „Перо Наков“ — 
Куманово - — — — — — — — — 764" 

911. Решение за определување претставници на 
Работничкиот совет на Детската установа 
за предучилишно воспитание и образова-
ние „Гоце Делчев“ — Пробиштип — — 764 

912. -Решение за разрешување од должноста 
советник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана и престанок на работниот 
однос со право на пензија — — — — 764 

913. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија — — — 764 

914. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија — — — 764 

915. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Средношколскиот дом „То-
ме Стефановски — Сениќ“ — Скопје — 765 

916. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Центарот за странски ја-
зици — Скопје — — — - — — — 765 

917. Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за меѓународна научно-
техничка соработка — — — — — — 765 

918. Решение за разрешување од должноста уп-
равител на Затворот во Скопје — — — 765 

919. Решение за именување управител на За-
творот во Скопје — — — — — — 765 

920. Програма за користење ,-на средства за 
здравствена заштита на животните во 1991 
година — — — — — — — — — 765 

921. Одлука на Уставниот суд ,на Југославија, 
I У. бр. 29/3-91 одЛ1 септември 1991 година 766 

922. Одлука на Уставниот суд на Југославија, 
I У. бр. 29/1-91 и 29/2-91 од 19 сеп-
тември 1991 година — — — — — — 767 

923. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 250/90 од 25 септември 1991 година 768 

924. Упатство за начинот на остварување на 
правото на регрес од малопродажната це-
на на нафтените деривати — — — — 768 
Исправка на Уредбата за составување и 
доставување на Извештај за состојбата на 
побарувањата и обврските и Извештај за 
примена на Законот за општествениот ка-
питал — — — — — — — — — 769 
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