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1. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македoнија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИ-
НИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремено ограничу-
вање на располагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на самоуправните 
интересни заедници од општествените дејности за 
потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година, 

што ,Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 4 јануари 1991 година. 

Бр 08-26/1 
4 јануари 1991 година 
' Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

' д-р Владимир Митков, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува привремено ограни-

чување на располагањето со дел од. општествените 
средства на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачката во првото тримесечје од 
1991 година. 

Член 2 
Ограничувањето на располагањето со дел од оп-

штествените средства за финансирање на општите 
општествени и на заедничките потреби, се однесува -
на изворните приходи од даноци и придонеси од 
доходот и од личниот доход и тоа за: 

— Републички буџет — просечната стапка на 
данокот од доход изнесува до 2,780%, а просечната 
стапка на данокот од личен доход изнесува до 
0,870%; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита — стапката на придонесот 
од личен доход изнесува до 0.122'%; 

— Самоуправната интересна заедница на пензис-
ко и инвалидско осигурување на Македонија — стап-
ката на ' придонесот од личен доход изнесува до 
16,500%; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на деца: 

а) за општествена заштита на деца — стапката 
на 'придонесот од личен доход изнесува до 0,821'%; а 

б) стапката на придонесот од личен доход за 
основно образование изнесува до 0,488%.; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
на насоченото образование — стапката на придоне-
сот од личниот доход за обврзниците од областа на 
стопанството изнесува до ' 4,900%, а за обврзниците 
од областа на нестопанството изнесува до 3,159'%; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за култура — стапката на придонесат од доход из-
несува до 0,380%, а стапката на придонесот од ли-
чен доход изнесува до 0,285%: 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за научно-истражувачка дејност — стапката на при-
донесот од доход изнесува до 0,570%, а стапката 
на придонесот од личен доход изнесува до 0,380%; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — стапката на придонесот од 
доход изнесува до 0,162%, а стапката на придонесот 
од личен доход изнесува до 0,058'%; и 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за вработување — стапката на придонесот од личен 
доход изнесува до 0,406'%. 

— Стапката на придонесот од личниот доход за 
насоченото образование за обврзниците од областа 
на стопанството не учествува во формирањето на 
бруто основицата за пресметување на придонесите 

- и даноците од личен доход. 

Член 3 
Средствата за финансирање на општите опште-

ствени и на заедничките потреби, за Републичкиот 
буџет и од збирните ,сметки на републичките само-
управни интересни заедници од општествените деј-
ности, освен за Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување на Македони-
ја, се насочуваат на посебна републичка сметка.. 

Член 4 
Средствата од посебната .републичка сметка од 

член 3 на овој, закон Службата на општественото 
книговодство во Социјалистичка Република Македони-
ја дневно ги распределува според структурата на 
учеството во вкупните изворни приходи за 1991 го-
дина и тоа за: 

— Републички буџет 49,85% 
— Републичка самоуправна интересна 

заедница за здравствена заштита 2,57% 
— Републичка самоуправна интересна 

заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и оп-
штествена заштита на деца 

— за општествена заштита на деца 6,15% 
— за основно образование 3,43% 
-— Републичка самоуправна интересна 

заедница на насоченото образование 29,76% 
— Републичка самоуправна интересна 

заедница на културата 1,74% -
— Републичка самоуправна интересна 

заедница за научно-истражувачка деј-
ност 2,80% 
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— Републичка самоуправна интересна . 
заедница за социјална заштита 0,58% 

— Републичка самоуправна , интересна 
заедница за вработување 3,1210/о 

Член 5 
Општините и општинските самоуправни интерес^ 

ни заедници од општествените дејности, се должни 
да ги утврдат збирните стапки на даноците и при-
донесите од доходот и личнио.т доход, најмногу до 
дивото остварено во четвртото тримесечје од 1990 
година. 

Стапките на даноците и придонесите од доходот -
и личниот доход од став 1 на овој член, по одделни 
општински самоуправни интересни заедници од оп-
штествените дејности можат да ги определат и се-
лективно. 

Член 6 
Собранијата на општините се должни во рок од 

15 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да пропишат средствата за финансирање на оп-
штите општествени и на заедничките ^потреби, за 
општинскиот буџет и за општинските “самоуправни 
интересни заедници од општествените дејности да 
се насочат на посебна сметка. 

Член 7 
Распоредот на средствава за финансирање на оп-

штите општествени и на заедничките потреби, од 
член 6 на овој закон, според структурата на уче-
ството на изворните приходи по одделни корисни-
ци ,го врши Извршниот совет на Собранието на 
СР Маке-донија 

Член 8 
Општините, Републиката и самоуправните инте-

ресни заедници од општествените дејности, се долж-
ни усогласувањето на стапките од даноците и при-
донесите од доходот и од личниот доход, од чле-
новите 2 и 5 на овој закон, да го извршат во рок ' 
од 15 дена од објавувањето на ,овој закона 

Член, 9 
Доколку општините, Републиката и самоуправни-

те интересни заедници од, општествените дејности 
не ги усогласат прописите во согласност со одреда 
бите на овој закон Службата на општествено книго-
водство на Социјалистичка Република Македонија, за 
Републичкиот буџет и за републичките самоуправни 
интересни заедници од општествените дејности ќе 
ги применува стапките на даноците и придонесите 
од доходот i од личните доходи утврдени со член 
2 од овој закон, а за приходите на буџетот на оп-
штините и на општинските самоуправни интересни 
заедници од општествените дејности' нема да им 
ги пренесува приходите до донесувањето чна пропи-
сите. 

Член 10 
Функционерот кој раководи со републичкиот ор-

ган на здравата, надлежен .за работите на финансии-
те, по потреба ќе донесе поблиски прописи за спро-
ведување на овој закон. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 година. 

Врз основа на член 6, член 9' став 1 и 2 и член 
16 од Уставниот закон за спроведување на Аманд-
маните LVII до LXXX на Уставот на Социјалистич-
ка Република Македониј-а („Службен весник на СРМ“ 
бр. 28/90), член 46 став 3 в. в. со член 54 од 
Законот за Владата на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
член 238 став 1 в/ в. со член 248 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Извршниот совет на Собранието на Соција : 
листичка Република Македонија, на седницата од 
8 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТЕТЕ ОД 

ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Досегашните надлежности, работниците, опрема-

та, инвентарот и другите работи, архивата, докумен-
тацијата на општинските органи на управата и. на 
градот Скопје за работите од областа на народната 
одбрана, внатрешните работи, правосудството, фи-
нансиите, имотно-правните работи, стоковните ре-
зерви и урбанизмот ги преземаат органите на уп-
рава,та на Социјалистичка Република Македонија во 
рамките на делокругот на нивната работа определен 
co Законот за органите на управата. 

Член 2 
Досегашните надлежности на општинските орга : ' 

ни на управата освен оние определени во член 1 на 
оваа одлука продолжуваат да ги извршуваат постој-
ните општински органи на управата, како надлеж-
ности на Републиката, освен оние функции опреде-
лени со Амандман L.XIX, кои ги извршуваат како 
свои функции. 

Член 3 
До донесувањето на прописите за финансирање 

на функциите на Републиката и општините согласно 
Амандманите на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија финансирањето на органите на упра-
вата од член 1 и 2 на оваа одлука ќе се врши од 
изворните приходи на буџетите на општините и гра-
дот Скопје, утврдени со одлуките за времено фи-
нансирање на општините и градот Скопје, во соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,.Службен весник на Со,цијалистичка Ре-
публика Македонија'-. 

Бр. 23-76/1 
8 јануари 1991 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д р Тито Беличанец, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 31 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89 и 19/90) и чlен 45 
од Статутарната одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на Самоуправната интередна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), 
Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната 

интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на- седницата одржана на 
17 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИ-
ТЕ НАДОМЕСТОЦИ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, ми-

нималните земјоделски старосни и семејни пензии, 
материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
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вец, паричните надоместоци за пензии остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација или 
соодветно вработување на ^инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност и привремениот на-
доместок за вработување на деца со пречки во фи-
зичкиот и психичкиот развој, се усогласуваат за 12,04 
насто. 

Член 2 
Пензиите за месец декември се усогласуваат за 

12,04 насто според порастот на личните доходи во 
Републиката во октомври во однос на август. 

Усогласувањето од став 1 на овој член ќе се 
исплати како зголемување на достигнатото ниво на 
пензијата, а за месец ноември 1990 година ќе се 
исплати разлика за 12,04 насто. - ' 

' Член 3 
На у ч е с н и ц и т е 0 д НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои. пензијата им е определена од 
гарантираната пензиска основа усогласувањето од 
член 2 на оваа одлука ќе се изврши на износот на 
достигнатото месечно ниво на гарантираната пензија. 

Член 4 . 
Усогласувањето од член 2 на оваа одлука при-

паѓа и на највисоките пензии. 
Член 5 

При постоење на повеќе корисници на ,семејна 
пензија по едно решение се сметаат како еден ко-
рисник кога се работи за усогласување, на пензијата 
според оваа одлука. 

Член 6 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена , должност, без донесување на решение. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ,од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на. СРМ“. 
Бр. 09-4676 

17 декември 1990 година Претседател, 
Скопје Никола Илиески, с. р. 

2. 
Врз основа на член -29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен 'вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 ОД 
Статутарната одлука за измени и дополнување на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Изврш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната интерес- ' 
на заеднина на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 24 де-, 
кември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА ДЕКЕМ-

ВРИ 1990 ГОДИНА 
Член 1 

.Граничниот износ- на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување додаток на пензи-
јата за декември 1990 година се определува во виси-
на од 1.740,00 динари. 

t Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се определи нов 
износ на додаток - на пензијата според износот од 

. член 1 на оваа одлука. 
Член 3 

При признавањето право на додаток на пензија-
та се зема во предвид граничниот износ на најниско-
то пензиско примање определен со оваа ,одлука и 
усогласената пензија определена според стажот и 
личниот доход согласно донесените одлуки за усогла-
сување на пензиите од денот на признаеното право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сипа со денот на доне-

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

Бр. 09-4678 
24 декември 1990 година Претседател, 

Скопје Никола Илиески, с. р. 

Врз основа на член 10 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за пензиското и инвалид-
ското- осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Самоуправната инте-
ресна . заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, („Службен весник на СРМ“ 
бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 24 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕН-

ЗИЈА ЗА ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА 

Член 1 . 
Најнискиот износ на старосна пензија за декем-

ври 1990 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години' (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 1.740,00 динари; 

- - за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 
20 години (жена), во висина од 1.630,00 динари; 

-— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 26 години (маж), односно до 20 го-
дини (жена), во висина од 1.510.00 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на инвалидска пензија за де-

кември 1990 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 

основа на инвалидност настаната со повреда на рабо-
та или професионална болест како и за корисниците 
кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 
години (маж), односно 26 години (жена), во висина 
од 1.740,00 динари,-

.— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
.пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина ,од 1.630,00 динари, и 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 го-
дини '(жена), во висина од 1.510,00 динари. 

Член 3 
„Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 

во висина на најнискиот износ на старосна односно 
најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност 
од основата од која е определена семејната пензија. 

Член 4 
Исплатата на најнискиот износ, на пензија според 

оваа одлука ќе се врши по службена должност, без 
донесување на решение. 

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

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

Бр. 09 4677 
24 декември 1990 година Претседател, 

Скопје Никола Илиески, ,с. р. 

4 . 
Врз основа на член 142 точка 8 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ број 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на 'пензиското 
и инвалидското' осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за основите на организацијата на 

спроведувањето на пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен весник на СРМ“ бр. 37/90), членот 



Стр. 4 - Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 јануари 1991. 

6 се дополнува со следните зборови „со претходна 
согласност на- Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниоЈ ден од 

денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ“ 

Бр. 08-4764 
26 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

Врз основа на член 154 став 1 точка 11, а во 
врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната и,нтересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник, 
на СРМ“ бр 3/84, 33/86 и 22/89), Извршниот одбор 
на Собранието на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 декември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕША НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗ-

БОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Одлуката за определување на надоместокот 

на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот раз-
вој и инвалидите на, трудот („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/90), член 4 се менува и гласи: 

висината на надоместокот за сместување и исхра-
на на деца и младинци со пречки во психичкиот и“, 
физичкиот развој заради стручно односно работно 
оспособување, односно преквалификација или доква-
лификација на инвалидите на трудот, месечно изне-
сува по еден корисник и тоа: 

Ред. 
бр. ОРГАНИЗАЦИЈА 

\ 

Трошоци за исхрана 
со интернатско 

сместување 

1. Завод за рехабилитација на 
, деца со оштетен слух „Ко-

чо Рацин4' — Битола 
2. Завод за професионална 

рехабилитација на младин-
ци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов“ — Скопје 

3. Завод за рехабилитација 
на деца и младинци — 
Скопје 4 

4. Центар за професионална 
рехабилитација на младин-
ци со оштетен слух „25 
мај“ — Скопје 

5. Центар за рехабилитација 
и образование „Македони-
ја“ — Скопје 

ј6. Центар за специјално хна-
.сочено образование Искра“ 
— Штип 

7. Работна организација за 
основно образование на 
деца со лесна и умерена 
попреченост во психофи-
зичкиот развој со ученич-
ки дом „25 мај“ с. Ново 
село — Струмица 

1.450 

1.280 

1.500 

1.330 

4.330 

1.330 

1.330 

Член 2 
Во член 6 бројката „340,00" се замену,ва со број-

ката „370,00", а бројката „380,00" со бројката 
„415,00". 

Член 3 
бројката „770,00" се заменува со број-

Член 4 
бројката „250,00" се заменува со број-

Во член 7 
ката „840,00". 

Во член I 
ката „270,00". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-, 

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 декември 1990 година. ' 

Бр. 09-4640 
17 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
6. 

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вра-
ботување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87, 18/89 
и 36/89) и член- 17 од Статутот на Републичката 
СИЗ за вработување, Собранието, на Републичката 
СИЗ за вработување, во согласност со Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 
декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 1991 

година што се уплатува на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за вработување, се утврдува 
во висина од 0,406io/o од личните доходи. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сида со денот на објаву-

' вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при- ' 
менува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 02-1729 
26 декември 1990 година 

Скопје 
Заменик претседател, 

Спасо Ѓорковски, с. р. 

СОДРЖИНА 
1. Закон за привремено ограничување на рас-

полагањето со дел од општествените средства 
на општините, Републиката и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените 
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5. Одлука за измени на Одлуката за определу-
вање на надоместокот на трошоците за сме-
стување и исхрана на деца и младинци со 
пречки во психичкиот и физичкиот развој и 
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6. Одлука за утврдување на стапката на придо-
несот ,за вработување за 1991 година — — 4 
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