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533. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за 

организација и делокруг на работата на Кабинетот на 
Претседателот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРА-
ШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ПРАВНИОТ И ПОЛИ-

ТИЧКИОТ СИСТЕМ 

I 

Д-р ВЛАДО ПОПОВСКИ се именува за советник 
на Претседателот на Република Македонија за праша-
ња од областа на правниот и политичкиот систем. 

II 

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

Бр.08-607 
4 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

II 

534. 
Врз основа на член 7 став 2 и член 127 став 2 од 

Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Службен весник на СРМ“ број 27/ 
86 и 17/91), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ?април 1992 година, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1992 ДО 2001 ГОДИНА 

Со оваа програма се определуваат работите од 
премерот, катастарот и запишувањето на правата на 
недвижностите што ќе се извршуваат во секоја општи-
на на територијата на Република Македонија во перио-
дот од 1992 до 2001 година. 

Со Програмата се опфатени следните-видови, на 
работи: 

A. Премер и катастар на недвижностите со запи-
шувањето на правата на недвижностите; 

Б. Основни геодетски работи; 
B. Бонитирање на земјиштето и 
Г. Одржување на премерот и катастарот со компју-

терско спроведување на промените ве?' катастарските 
операти и пресметување на катастарскиот приход и 
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност. 

А. Премер и катастар на недвижностите со 
занишување на правата на недвижностите 

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 
програма се состои од: 
- отпочнување на нов премер и 
- продолжување на премерот кој е во тек. 

Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на 
подрачјата на општините: Кочани, Неготино, Штип, 
Кавадарци, Битола, Демир Хисар, Ресен, Македонски 
Брод, Охрид, Титов Велес, Куманово, Кратово, При-
леп, Крушево, Скопје, Тетово, Струга и Струмица. 

Продолжувањето на премерот, кој е во тек, ќе се 
врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, 
Македонски Брод, Валандово, Вилица, Гевгелија, Го-
стивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, 
Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, 
Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ра-
довиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струми-
ца, Тетово, Титов Велес и Штип. ^ 

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата во периодот од 1992 до 2001 година 
ги опфаќа следниве видови на работа: подготвување на 
недвижностите за авионско снимање; поставување и 
одредување на врзни точки; авионско снимање и изго-
твување фотодокументација на снимените недвижно-
сти; дешифрирање на недвижностите; пресметување 
координати и коти на геодетски точки; реституција на 
снимените недвижности, картографска обработка на 
оригиналите (плановите) на снимените недвижности; 
пресметување на површини на катастарски парцели на 
земјиштето; катастарско класирање на снименото зем-
јиште; мерење и вршење увид на згради, делови од 
згради (станови), помошни објекти и простории; допол-
нителен премер на недвижностите; реамбулација со 
дополнителен премер; излагање на јавен увид на пода-
тоците од премерот и запишување на правата на не-
движностите; изготвување на катастарски операти , на 
недвижностите и умножување (репродукција) на изго-
твените оригинали (планови). 

1 - Подготвување на недвижностите за авионско 
снимање 

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за 
авионско снимање на ^премерените подрачја на опш-
тините; Берово на 8 катастарски општини (во натамо-
шен текст: КО), во размер 1:2500 на површина од 43 458 
и во размер 1:1000 на 5 КО изграден дел на површина 
од 400 хектари; Битола на 75 КО на површина од 119 
372 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, град 
Битола (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на 
површина од 4 ООО хектари; Брод на 40 КО на размер 
1:2500 на површина од 78 564 хектари и во размер 
1:1000,3 КО град Брод (градежен реон) на површина од 
250 хектари и 2 КО (изграден дел) на површина 300 
хектари; Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површи-



Стр. 462 - Бр. '28, СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 мај 1992 

на од 28 206 хектари игра д Гевгелија и 16 К О (изграден 
дел) во размер 1:1000, н е површина од 3 000 хектари; 
Гостивар на 69 К О во размер 1:2500 на површина од 95 
604 хектари и во размер 1:1000, градот Гостивар (граде-
жен реон) на 32 К О (изграден дел) на површина од 5 ООО 
хектари; Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на 
површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 К О 
(изграден дел) на површина од 1 500 хектари; Кавадар-
ци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 
хектари и во размер 1:100 на 7 КО (изграден дел) на 
површина од 700 хектари; Кочани на 6 К О во размер 
1:2500 на површина од 14 838 хектари и во размер 
1:1000, на 14 К О (изграден дел) на површина од 1 100 
хектари; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на 
површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на 14 К О 
(изграден дел) на површина од 2 ООО хектари; Неготино 
на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари 
и во размер 1:1000, град Неготино (градежен реон) и 3 
К О (изграден дел) на површина од 700 хектари; Охрид 
на 47 КО во размер 1:2500 на површина 79 060 хектари и 
во размер 1:1000 на 13 К О на површина од 1 500 
хектари; Прилеп на 77 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 130 058 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел) 
на 10 КО на површина од 1 100 хектари; Радовиш на 22 
КО на вкупна површина од 27 703 хектари во размер 
1:2500 и во размер 1:1000, град Радовиш (градежен 
реон) и 8 К О (изграден дел) на површина од 1 200 
хектари; Ресен на 43 К О на површина од 53 424 хектари 
во размер 1:2500 и во размер 1:1000, градот Ресен 
(градежен реон) и на 15 КО (изграден дел) на површина 
од 2 ООО хектари; Свети Николе на 14 К О во размер 
1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 
на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; 
Струга на 10 К О во размер 1:2500 на површина од 7 370 
хектари и во размер 1:1000, градот Струга (градежен 
реон) и 14 КО (изграден дел) на површина од 2 ООО 
хектари; Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 К О (дел 
од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина 
од околу 47 ООО хектари; Тетово на 87 К О на површина 
од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 К О 
(изграден дел) на површина од 4 ООО хектари; Титов 
Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 100 
хектари и во размер 1:1000 на 8 КО (изграден дел) на 
површина од 800 хектари; Штип на 29 К О на површина 
од 28 709 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на 
градот Штип (градежен реон) и на 4 КО (изграден дел) 
на површина од 2 800 хектари; Делчево во размер 
1:1000 на 7 К О (изграден дел) на површина од 860 
хектари; Кратово на 4 КО во размер 1:1000 (изграден 
дел) на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО во 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари; Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на површина 
од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 КО на 
површина од 5 ООО хектари и Валандово на 3 КО во 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари. 

2. Поставување и одредување на врзни точки 

Ќе се изврши поставување и одредувана на врзни 
точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на 
подрачјето на општините: Берово во размер 1:25000 на 
површина од 43 458 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 400 хектари; Битола во размер 1:1000 на 
површина од 119 372 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 4 ООО хектари; Гевгелија во размер 1:2500 
на површина од 28 296 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 3000 хектари; Гостивар во размер 1:2500 
на површина од 95 604 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 5 00 хектари; Демир Хисар во размер 
1:2500 на површина од 9 863 хектари и во размер 1:1000 
на површина од 1 500 хектари; Кавадарци во размер 

1:2500 на површина од 83 480 хектари и во размер 1:1000 
на површина од 700 хектари; Кочани во размер 1:2500 
на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 1100 хектари; Куманово во размер 1:2500 
на површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 2000 хектари; Неготино во размер 1:2500 
на површина од 25 356 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 700 хектари; Охрид во размер 1:2500 на 
површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 1500 хектари; Прилеп во размер 1:2500 на 
површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 на 
површина Од 1 100 хектари; Радовиш во размер 1:2500 
на површина од 27 703 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 1 200 хектари; Ресен во размер 1:2500 на 
површина од 53 424 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 2 ООО хектари; Свети Николочо размер 
1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 
на површина од 400 хектари; Скопје во размер 1:2500 на 
површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 5 ООО хектари; Струга во размер 1:2500 на 
површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 2 ООО хектари; Струмица во размер 1:2500 
на површина од 47 ООО хектари; Тетово во размер 1:2500 
на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 4 ООО хектари; Титов Велес во размер 
1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 
на површина од 800 хектари; Штип во размер 1:2500 на 
површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 2 800 хектари; Македонски Брод во 
размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и во 
размер 1:1000 на површина од 550 хектари; Делчево во 
размер 1:1000 на површина од 860 хектари; Кратово во 
размер 1:1000 на површина од 300 хектари; Крушево во 
размер 1:100 на површина од 600 хектари и Валандово 
на 3 К О во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 
600 хектари. 

3. Авионско снимање на недвижностите 
Ќе се изврши авионско снимање н4 недвижностите 

и ќе се изготви фото - техничка документација (кон-
такт копии, фото скици, дијапозитиви) на непремере-
ното подрачје на општините: Берово на 8 К О на 
површина од 43 458 хектари; Битола на 75 К О на 
површина од 123 372 хектари; Гевгелија на 22 К О на 
површина од 31 206 хектари; Гостивар од 69 К О на 
површина од 100 604 хектари; Демир Хисар на 15 К О на 
површина од И 463 хектари; Кавадарци на 31 КО на 
површина од 84 180 хектари; Кочани на 20 КО на 
површина од 15 930 хектари; Куманово на 39 К О на 
површина од 26 056 хектари; Охрид на 60 К О на 
површина од 80 560 хектари; Прилеп на 87 К О на 
површина од 131 150 хектари; Радовиш на 31 К О на 
површина од 28 903 хектари; Ресен на 59 К О на 
површина од 55 424 хектари; Свети Николе на 18 К О на 
површина од 26 520 хектари; Скопје на 41 КО на 
површина од 44 338 хектари; Струга на 25 КО на 
површина од 9 370 хектари; Струмица на 34 КО на 
површина од 47 ООО хектари; Тетово на 87 КО на 
површина од 104 ООО хектари; Титов Велес на 51 КО на 
површина од 92 900 хектари; Штип на 34 КО на 
површина од 31 509 хектари; Македонски Брод на 43 
КО на површина од 78 864 хектари; Делчево на 7 К О на 
површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО на површи-
на од 300 хектари; Крушево на 6 КО на површина од 600 
хектари; Скопје на 41 КО на површина од 44 399 
хектари и Валандово на 3 КО во размер 1:1000 (изгра-
ден дел) на површина од 600 хектари. 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 
Ќе се изврши дешифрирање на де,талот на снима-

ните недвижности на непремерените подрачја на опш-
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тини: Берово на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 
43 458 и во размер 1:1000 на 5 КО (изграден дел) на 
површина ,од 406 хектари: Битола на 75 К О на површи-
на од 119 372 хектари во размер 1:2500 и во размер 
1:1000, град Битола (градежен реон) и 8 К О (изграден 
дел) на површина од 4 ООО хектари: Брод на 40 К О на 
размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и на 
размер 1:1000, 3 К О град Брод и 2 К О (градежен реон 
на површина од 250 хектари и 2 К О (изграден дел) на 
површина од 300 хектари: Гевгелија на 6 К О во размер 
1:2500 на површина од 28 206 хектари и град Гевгелија и 
16 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 3 
ООО хектари: Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на 
површина од 95 604 хектари и во размер 1:1000, градот 
Гостивар (градежен реон) на 32 К О (изграден дел) на 
површина од 5 ООО хектари: Демир Хисар на 8 К О во 
размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 
1:1000 на 7 К О (изграден дел) на површина од 1 500 
хектари: Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на 
површина од 83 480 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО 
(изграден дел) на површина од 700 хектари: Кочани на 6 
КО во размер 1:250б на површина од 14 838 хектари и во 
размер 1:1000 на 14 К О (изграден дел) на површина од 1 
100 хектари: Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на 
површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на 14 К О 
(изграден дел на површина од 2 ООО хектари: Неготино 
на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари 
во размер 1:1000, град Неготино (градежен реон) и 3 
КО (изграден дел на површина од 700 хектари: Охрид 
на 47 К О во размер 1:2500 на површина 79 060 хектари и 
во размер 1:1000 на 13 К О на површина од 1 500 

' хектари: Прилепеа 77 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 130 058 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел) 
на 10 КО на површина од 1100 хектари: Радовиш на 22 
КО на вкупна површина од 27 703 хектари во размер 
1:2500 и во размер 1:1000, град Радовиш (градежен 
реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 1 200 
хектари Ресен на 43 КО на површина од 53 424 хектари 
во размер 1:2500 и во размер 1:1000, градот Ресен 
(градежен реон) и на 15 КО (изграден дел) на површина 
од 2 ООО хектари: Свети Николе на 14 К О во размер 
1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 
на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари: 
Струга на 10 К О во размер 1:2500 на површина од 7 370 
хектари и во размер 1:1000, градот Струга (градежен 
реон) и 14 КО (изграден дел) на површина од 2 ООО 
хектари: Струмица на 15 К О (целосно) и на 19 К О (дел 
од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина 
од околу 47 ООО хектари: Тетово на 87 К О на површина 
од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 К О 
(изграден дел) на површина од 4 ООО хектари: Титов 
Велес на 47 К О во размер 1:2500 на површина од 92 100 
хектари и во размер 1:1000 на 8 КО (изграден дел) на 
површина од 800 хектари: Штип на 29 КО на површина 
од 28 709 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на 
градот Штип ^градежен рео^) и на 4 КО Изграден дел) 
на површина од 2 800 хектари: Делчево во размер 
1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 
хектари: Кратово на 4 КО во размер 1:1000 (изграден 
дел) на површина од 300 хектари: Крушево на 6 К О во 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари: Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на површина 
од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 К О на 
површина од 5 ООО хектари и Валандово на 3 КО во 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари. 

5. Пресметување иа координати и коти на врзни точки 
Ќе се изврши пресметување на координати и коти 

на врзни точки кои ќе сс постават на снимените 
подрачја на општините: Берово на 8 КО, на површина 
од 43 458 хектари: Битола на 75 КО на површина од 123 

372 хектари: Гевгелија на 22 К О на површина од 31 206 
хектари: Гостивар на 69 К О на површина од 100 604 
хектари: Демир Хисар на 15 КО на површина од 11 463 
хектари: Кавадарци на 31 КО на површина од 84 180 
хектари: Кочани на 20 К О на површина од 15 930 
хектари: Куманово на 39 К О на површина од 26 056 
хектари: Охрид на 60 К О на површина од 80 560 
хектари: Прилеп на 87 К О на површина од 131 150 
хектари: Радовиш на 31 К О на површина од 28 903 
хектари: Ресен на 59 К О на површина од 55 424 
хектари: Свети Николе на 18 КО на-површина од 26 520 
хектари: Скопје на 41 К О на површина од 44 339 
хектари: Струга на 25 К О на површина од 9 370 
хектари: Струмица на 34 К О на површина од 47 ООО 
хектари: Тетово на 87 К О на површина од 104 ООО 
хектари: Титов Велес на 51 К О на површина од 92 900 
хектари; Штип на 34 К О на површина од 31 509 
хектари: Македонски Брод на 43 КО на површина од 78 
864 хектари: Делчево на 7 К О на површина од 860 
хектари: Кратово на 4 К О на п о в р ш и н а ^ 300 хектари: 
Крушево на 6 КО на површина од 600 хектари: Скопје 
на 41 КО на површина од 44 399 хектари и Валандово на 
3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 
600 хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 
Ќе се изврши реституција на детал на снимените 

недвижности на подрачјето на општината: Берово на 8 
К О во размер 1:2500 на површина од 43 453 хектари и во 
размер 1:1000 на површина од 400 хектари: Битола на 
75 КО во размер 1:2500 на површина од 119 372 хектари 
и град Битола (градежен реон) 8 К О (изграден дел) и во 
размер 1:1000 на површина од 4 ООО хектари: Виница на 
1 КО - градежен реон на град Виница во размер 1:1000 
на површина од 350 хектари: Гевгелија на 6 КО во 
размер 1:2500 на површина од 28 206 хектари: град 
Гевгелија (градежен реон) и 16 К О (изграден дел ) во 
размер 1:1000 на површина од 3 ООО хектари: Гостивар 
на 69 К О во размер 1:2500 на површина од 95604 
хектари и град Гостивар (градежен реон) и 32 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 5 ООО 
хектари: Делчево на 1 К О размер 1:2500 на површина 
од 2 366 хектари: Демир Хисар на 8 К О во размер 1:2500 
на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 
К О (изграден дел) на површина од 1 500 хектари: 
Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 
480 хектари и град Кавадарци (градежен реон) и 7 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 1 325 
хектари: Кочани на 28 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 39 780 хектари и во размер 1:1000 на 19 К О 
(изграден дел) на површина од 1 427 хектари: Куманово 
на 25 К О во размер 1:2500 на површина од 27 597 
хектари и град Куманово (градежен реон) и 14 КО 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 743 
хектари: Македонски Брод на 40 К О во размер 1:2500 
на површина од 78 564 хектари и во размер 1:1000 и град 
Македонски Брод (градежен реон) и 2 К О (изграден 
дел) на површина од 530 хектари: Неготино на 9 КО во 
размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и градеж-
ниот реон на“ град Неготино и-УКО (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 2 ООО хектари Охрид на 47 
К О во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во 
размер 1:1000 на 13 К О (изграден дел) на површина од 1 
500 хектари: Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на 
површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 ма 10 
К О (изграден дел) на површина од 1 100 хектари: 
Радовиш на 22 КО во размер 1:2500 на површина од 27 
703 хектари и во размер 1:1000 градежниот реон на град 
Радовиш 48 К О (изграден дел) на површина од 1 200 
хектари: Ресен на 43 К О во размер 1:2500 на површина 
од 53 424 хектари и градежен реон на град Ресен и 15 
К О (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 
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000 хектари; Свети Николе на 14 К О во размер 1:2500 
на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 
К О (изграден дел) на површина од 400 хектари; Скопје 
на 41 К О на размер 1:2500 на површина 39 399 хектари и 
во размер 1:1000 на 22 К О (изграден дел ) на површина 
од 5 ООО хектари; Струга на 10 К О во размер 1:2500 на 
површина од 7 370 хектари и град Струга и 14 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 ООО 
хектари: Тетово на 87 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 К О 
(изграден дел) на површина од 4 ООО хектари: Титов 
Велес на 47 Ќ О во размер 1:2500 на површина од 92 100 
хектари и во размер 1:1000 на дел од град Титов Велес 
(градежен реон) и 8 К О (изграден дел) на површина од 
1 400 хектари: Штип на 29 К О во размер 1:2500 на 
површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 и град 
Штип (градежен реон) и 4 К О (изграден дел) на 
површина од 2 800 хектари: Струмица на 15 К О (цело-
сно) и на 19 КО (дел од стариот премер) во размер 
1:2500 и 1:1500 на површина од околу 47 ООО хектари: 
Делчево во размер 1:1000 на 7 К О (изграден дел) на 
површина од 860 хектари; Кратово на 4 К О (изграден 
дел) во размер 1:1000 на површина од 300 хектари^ 
Крушево на 6 К О (изграден дел) во размер 1:1000 на 
површина од ,600 хектари и Валандово на 3 КО во 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од .600 
хектари. 

7. Картографска обработка на оригинали (катастар-
ски планови) 

Ќе се изврши картографска обработка на оригина-
ли (планови) на снимените недвижности на подрачјето 
на општините: Берово на 8 К О во размер 1:2500 на 
површина од 43 453 хектари и во размер 1:1000 на 
површина од 400 хектари; Битола на 7 5 | ^ О во размер 
1:2500 на површина од 119 372 хектари и град Битола 
(градежен реон) 8 К О (изграден дел) во размер 1:1000 
на површина од 4 ООО хектари; Виница на 1 К О -
гредежен реон на град Виница во размер 1:1000, на 
површина од 350 хектари; Гевгелија на 6 К О во размер 
1:2500 на површина од 28 206 хектари, град Гевгелија 
(градежен реон) и 16 К О (изграден дел) во размер 
1:1000 на површина од 3 ООО хектари; Гостивар на 69 КО 
во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и град 
Гостивар (градежен реон) и 32 КО (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 5 ООО хектари; Делчево 
на 1 К О во размер 1:2500 на површина од 2 366 хектари; 
Демир Хисар на 8 КОво размер 1:2500 на површина од 9 
963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) 
на површина од 1 500 хектари; Кавадарци на 24 К О во 
размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и ѓрад 
Кавадарци (градежен реон) и 7 К О (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 1.325 хектари; Кочани на 
28 КО во размер 1:2500 на површина од 39 780 хектари и 
во размер 1:1000 на 19 К О (изграден дел) на површина 
од 1 427 хектари; Куманово на 25 К О во размер 1.2500 
на површина од 27 597 хектари и град Куманово 
(градежен реон) и 14 КО" (изграден дел) во размер 
1:1000 на површина од 2 743 хектари; Макдонски Брод 
на 40 К О во размер 1:2500 на површина од 78 564 
хектари и во размер 1:1000 и град Македонски Брод 
(градежен реон) и 2 КО (изграден дел) на површина од 
530 хектари; Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на 
површина од 27 597 хектари и градежниот реон на град 
Неготино и 3 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на 
површина од 2 ООО хектари; Охрид на 47 КО во размер 
1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 
на 13 К О (изграден дел на површина од 1 500 хектар^; 
Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на површина од 130 
058 хектари и во размер 1:1000 на 10 КО (изграден дел) 
на површина од 1 100 хектари; Радовиш на 22 К О во 

размер 1:2500 на површина од 27 703 хектари и во 
размер 1:1000 на градежен реон на град Радовиш на 48 
К О (изграден дел) на површина од 1200 хектари; Ресен 
на 43 К О во размер 1:2500 на површина од 53 424 
хекетари и градежен реон на град Ресен и 15 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 ООО 
хектари; Свети Николе на 14 К О во размер 1:2500 на 
површина од 26120 хектари и во размер 1:1000 на 4 К О 
(изграден дел) на површина од 400 хектари; Скопје на 
41 К О во размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и 
во размер 1:1000 на 22 К О (изграден дел) на површина 
од 5 ООО хектари; Струга на 10 К О во размер 1:2500 на 
површина од 7 370 хектари и град Струга и 14 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 ООО 
хектари; Тетово на 87 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на на 26 К О 
(изграден дел) на површина од 4 ООО хектари; Титов 
Велес на 47 К О во размер 1:2500 на површина од 92 100 
хектари и во размер 1:1000 на дел од град Титов Велес 
(градежен реон) и 8 К О (изграден дел) на површина од 
1 400 хектари; Штип на 29 КО во-размер 1:2500 на 
површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 и град 
Штип (градежен реон) и 4 К О (изграден дел) на 
површина од 2 800 хектари; Струмица на 15 К О (цело-
сно) и на 19 К О (дел од стариот премер) во размер 
1:2500 и 1:1000 на површина од околу 47.000 хектари; 
Делчево во размер 1:1000 на 7 К О (изграден дел) на 
површина од 860 хектари; Кратово на 4 К О (изграден 
дел) во размер 1:1000 на површина од 300 хектари; 
Крушево на 6 К О (изграден дел) во размер 1:1000 на 
површина од 600 хектари и Валандово на 3 К О на 
размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари. 

8. Пресметување на површина на недвижностите 
Ќе се изврши пресметување на површините на 

парцелите на снименото подрачје на општините Берово 
на 8 К О во размер 1:2500 на површина од 43 458 хектари 
и во размер 1:1000 на-5 К О (изграден дел) на површина 
од 400 хектари; ^Битола на 75 К О во размер 1:2500 на 
површина од 119 372 хектари и град Битола (градежен 
реон) и 8 К О (изграден дел) во размер 1:1000 на 
површина од 4 ООО хектари; Виница на 1 К О градежен 
реон на град Виница на вкупна површина од 1 761 
Нектар од кој во размер 1:2500 на површина од 1 511 
хектари и во размер 1:1000 на површина од 350 хектари; 
Гевгелија на 6 К О во размер 1:2500 на површина од 28 
206 хектари и град Гевгелија на 16 К О (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 3 ООО хектари; Гостивар 
на 69 К О во размер 1:2500 на површина од 95 604 
хектари и град Гостивар (градежен реон) и 32 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 5 ООО 
хектари; Делчево на 1 К О во размер 1:2500 на површи-
на од 2 366 хектари; Демир Хисар на 8 К О во размер 
1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 
на 7 К О (изграден дел) на површина од 1 500 хектари; 
Кавадарци на 32 К О во размер 1:2500 на површина од 89 
875 хектари и во размер 1:1000 град Кавадарци (граде-
жен реон) и 7"КО (изграден дол) на површина од 2 127 
хектари; Кочани на 28 К О на вкупна површина од 40 
107 хектари во размер 1:2500 на површина од 39 780 
хектари и во размер 1:1000 на 19 К О (изграден дел на 
површина од 1 427 хектари; Куманово на 25 КО во 
размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и граде-
жен реон на град Куманово, КО Куманово (Куманово, 
Проевце, Бедиње и Долно Коњаре) на површина од 4 
131 хектар од кој во размер 1:2500 на површина од 1 888 
хектари и во размер 1:1000 на површина од 2 243 
хектари и 14 К О (кои се снимаат во размер 1:100); 
Македонски Брод на 40 К О во размер 1:2500 на повр-
шина од 78 567 хектари и град Македонски Брод 
(градежен реон) и 2КО (изграден дел) во размер 1:1000 
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на површина од 550 хектари; Неготино на 9 К О во 
размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари и град 
Неготино (градежен реон) и 3 КО (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 700 хектари; Охрид на 47 
КО во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во 
размер 1:1000 на13 КО (изграден дел) на површина од 1 
500 хектари; Прилеп на 77 К О во размер 1:2500 на 
површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000' на10 
КО (изграден дел) на површина од 1 100 хектари; 
Радовиш на 22 К О на површина од 27 703 хектари и во 
размер 1:1000 град Радовиш (градежен реон) и 8 К О 
(изграден дел) на површина од 1 100 хектари; Ресен на 
43 КО во размер 1:2500 на површина од 53 424 хектари и 
град Ресен (градежен реон) и 15 КО (изграден дел) во 
размер 1:1000 на површина од 2 ООО хектари; Свети 
Николе на 14 К О во размер 1:2500 на површина од 26 
120 хектари и во размер 1:1000 на 4 К О (изграден дел) 
на површина од 400 хектари; Скопје на 41 К О на 
површина од 39 399 хектари во размер 1:2500 и во 
размер 1:1000 на 22 К О (изграден дел) на површина од 5 
ООО хектари; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на 
површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000 на град 
Струга (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) на 
површина од 2 ООО хектари; Тетово на 87 К О на 
површина од 100 098 хектари во размер 1:2500 и во 
размер 1:1000 на 26 К О (изграден дел) на површина од 4 
ООО хектари; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на 
површина од 92 626 хектари и во размер 1:1000 дел од 
град Титов Велес (градежен реон) и 8 К О (изграден 
реон) на површина од 1 400 хектари; Штип на 29 К О во 
размер 1:2500 на површина од 28 709 хектари и во 
размер 1:1000 град Штип (градежен реон) и 4 К О 
(изграден дел) на површина од 2 800 хектари; Струмица 
на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стар премер) во 
размер 1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47.000 
хектари; Делчево во размер 1:1000 на 7КО (изграден 
'дел) на површина од 860 хектари; Кратово на 4 К О 
(изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 300 
Хектари; Крушево на 6 КО (изграден дел) во размер 
1:1000 на површина од 600 хектари и Валандово на 3 К О 
во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 
хектари. \ 

9. Катастарско класирање на земјиштето 
Ќе се изврши катастарско класирање на земјиште-

то на подрачјата на општините: Берово на 8 КО на 
површина од 43 658 хектари; Битола на 75 К О на 
површина од 123 372 хектари; Гевгелија на 6 К О на 
површина од 28 206 хектари; Гостивар на 69 КО на 
површина од 100 604 хектари; Делчево на 1 КО . 
површина од 2 366 хектари; Демир Хисар на 8 КО 
површина од 9 963 хектари; Кавадарци на 24 КО 
површина од 83 490 хектари; Кочани на 23 КО ни 
површина од 22 353 хектари; Куманово на 25 КО на 
површина од 27 597 хектари; Македонски Брод на 40 
КО на површина од 78 567 хектари; Неготино на 9 КО 
на површина од 25 356 хектари; Охрид на 47 К О на 
површина од 79 060 хектари; Прилеп на 76 КО на 
површина од 125 610 хектари; Радовиш на 22 КО на 
површина од 28 ООО хектари; Ресен на 43 КО на 
површина од 54 924 хектари; Свети Николе на 14 КО на 
површина од 26 500 хектари; Скопје на 41 КО на 
површина од 44 399 хектари; Струга на 10 КО на 
површина од 8 ООО хектари; Тетово на 87 КО на 
површина од 104 ООО хектари; Титов Велес на 47 КО на 
површина од 93 226 хектари; Штип на 29 К О на 
површина од 29 599 хектари и Струмица на 15 КО 
(целосно) и 19 К О (дел од стар премер) во размер 
1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47 ООО хектари. 

10. Мерење и вршење увид на згради 
Ќе Се врши мерење и увид на згради, делови од 

згради (станови), деловни простории, стопански јавни и 

други објекти, гаражи, шупи и помошни простории на 
подрачјата на општините: Берово на 16 КО; Битола на 
123 КО; Македонски Брод на 50 КО; Валандово на 22 
КО; Виница на 15 КО; Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 
87 КО; Дебар на 36 КО; Делчево на 27 КО; Демир 
Хисар на 38 КО; Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; 
Кочани на 42 КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 
31 КО; Крушево на 23 КО; Куманово на 109 КО; 
Неготино на 34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 109 
КО; Пробиштип на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 
43 КО; Свети Николе на 42 КО; Скопје на 145 КО; 
Струга на 43 КО; Струмица на 21 КО; Тетово на 91 КО; 
Титов Велес на 83 К О и Штип на 72 КО. 

11. Реамбулација - дополнителен премер 
Ќе се врши реамбулација - дополнителен премер 

на настанатите измени на недвижностите во изминат 
тиот период со што ќе се обезбеди фактичката состојба 
на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе 
се врши на подрачјата каде што е извршен премерот на 
земјиштето по фотограметриска и класична метода во 
изминатиот период во општините: Берово на 8 К О на 
површина од 43 458 хектари; Битола на 47 К О на 
површина од 52 434 хектари; Македонски Брод на 10 
К О на површина од 13 829 хектари; Валандово на 22 КО 
на површина од 33 144 хектари; Виница на 15 К О на 
површина од 43 266 хектари; Гевгелија на 28 К О на 
површина од 47 495 хектари; Гостивар на 18 К О на 
површина од 34 039 хектари; Дебар на 36 КО на 
површина од 27 126 хектари; Делчево на 29 К О на 
површина од 58 670 хектари; Демир Хисар на 30 К О на 
површина од 34 340 хектари; Кавадарци на 22 КО на 
површина од 29 770 хектари; Кичево на 78 КО на 
површина од 86 438 хектари; Кочани на 15 К О на 
површина од 12 864 хектари; Кратово на 28 К О на 
површина од 31 822 хектари; Крива Паланка на 15 К О 
на површина од 20 220 хектари; Крушево на 23 К О на 
површина од 23 821 хектар; Куманово на 77 К О на 
површина од 88 169 хектари; Неготино на 24 КО на 
површина од 48 235 хектарџ; Охрид на 2 К О на 
површина од 2 328 хектари; ПриЈЈеп на 33 КО на 
површина од 32 039 хектари; Пробиштип на 35 К О на 
површина од 32 554 хектари; Радовиш на 28 КО на 
површина од 45 751 хектар; Свети Николе на 29 КО на 
површина од 38 759 хектари; Скопје на 99 КО на 
површина од 131 450 хектари; Струга на 33 КО на 
површина од 43 193 хектари; Струмица на бр К О на 
површина од 68 037; Тетово на 4 К О на површина од 1 
500 хектари; Титов Велес на 37 КО на површина од 61 
067 хектари и Штип на 43 КО на површина од 51 924 
хектари. 

12. Подготовка и компјутерска обработка на податоци-
те од премерот 

После завршувањето на пресметувањето на повр-
шините, ќе се внесат податоците во базата на информа-
циониот систем за установување единствена евиденција 
на недвижностите. Податоците за носителите и право-
то на недвижностите, нумерички и описни податоци со 
површини, катастарска класа и катастарска култура за 
парцелите на недвижностите се внесуваат во медиумите 
преку компјутерска обработка. 

Во десетгодишниот период, се планира да се изго-
тват пописни листови на 772 катастарски општини со 
околу 2.900.000 парцели и тој материјал да се дистри-
буира како основа на излагањето на податоците од 
премерот за утврдување и запишување на правата на 
недвижностите, 

Исто така, ќе се извршаа подготовки со формира-
ње база на податоци преку компјутерска обработка на 
сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулирани 
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во подрачните одделенија за премер и катастар, ќе се 
изработат пописни листови и ќе се дистрибуира како 
основа за излагање на податоците од премерот за 
утврдувана и запишувана на правата на недвижности-
те. , 

13. Излагање на јавен увид на податоците од ирсмсрот 
к занишувањето на правата на недвижностите со допол-
нителен премер 

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците 
од премерот на недвижностите, при што Ќе се утврду- ' 
ваат и запишуваат правата, како и товарите, кои 
постојат на снимените недвижности на подрачјето на 
општините: Берово на 16 КО; Битола на 124 КО; 
Македонски Брод на 50 КО; Валандово на 22 КО; 
Виница на 15 КО; Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 87 
КО; Дебар на 36 КО; Делчево на 29 КО; Демир Хисар 
на 38 КО; Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; 
Кочани на 45 КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 
36 КО; Крушево на 25 КО; Куманово на 109 КО; 
Неготино на 34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 111 
КО; Пробиштип на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 
43 КО; Свети Николе на 43 КО; Скопје на 147 КО; 
Струга на 43 КО; Струмица на 75 КО; Тетово на 92 КО; 
Титов Велес на 84 К О и Штип на 72 К О или вкупно во 
целата Република 1 700 КО. 

14. Изготвување на катастарски операти 
Ќе се изготват катастарски операти на недвижно-

стите по маханографски пат за секоја катастарска 
општина посебно на целата територијата на Република-
та: Берово на 16 КО; Битола на 124 КО; Македонски 
Брод на 50 КО; Валандово на 22 КО; Виница на 15 КО; 
Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 87 КО; Дебар на 36 
КО; Делчево на 29 КО; Демир Хисар на 38 КО; 
Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; Кочани на 45 
КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 36 КО; 
Крушево на 25 КО; Куманово на 109 КО; Неготино на 
34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 111КО; Пробиштип 
на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 43 КО; Свети 

1 Николе на 43 КО; Скопје на 147 КО; Струга на 43 КО; 
Струмица на 75 КО; Тетово на 92 КО; Титов Велес на 
84 К О и Штип на 72 К О или вкупно во целата 
Република 1 700 КО. 

Исто така ќе се изврши: 
- впишување на правото на сопственост и товарите 

на недвижностите утврдени во постапката на излагање-
то на 1 500 ООО ставки, односно на 150 ООО парцели 
годишно. 

- внесување на бонитетни класи на земјиштето 
евидентирани на 5 ООО ООО парцели, односно на 500 ООО 
парцели годишно; 

Пакување, опис и дистрибуција на изготвените 
катастарски операти за 1 700 катастарски општини во 
Републиката, односно 170 катастарски операти, со 
просечно 680 книги годишно. 

Со изготвувањето на катастарските операти, како 
последна фаза од премерот, ќе биде установена ката-
старската евиденција на недвижностите, врз основа на 
премерот на овие подрачја кој е извршен според Зако-
нот за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите за секоја катастарска општина посебно. 

15. Репродукција на оригинали 
Ќе се изврши репродукција на изготвените ориги-

нали (планови) за премереното подрачје на општините: 
Берово на 8 К О во размер 1:2500 на 171 оригинали на 5 
К О во размер 1:1000 на 20 оригинали; Битола на 75 К О 
во размер 1:2500 на 485 оригинали и во размер 1:1000 на 
159 оригинали; Виница на 1 К О во размер 1:1000на 16 
оргинали; Гевгелфа на 6 К О во размер 1:2500 на 75 

оригинали и на 16 К О во размер 1:1000 на 100 оригина-
ли; Госч шар на 69 К О во размер 1:2500 на 350 оригина-
ли и на 33 К О во размер 1:1000 на 170 оригинали; 
Делчево на 1 КО во размер 1:2500 на И оригинали и нѓ 
2 КО во размер 1:1000 на 20 оригинали; Демир Хисар на 
8 КО во размер 1:2500 на 43 оригинали и на 7 К О во 
размер 1:1000 на 45 оригинали; Кавадарци на 24 К О во 
размер 1:2500 на 296 оригинали и во размер 1:1000 на 10 
К О на 68 оригинали; Кочани на 28 К О во размер 1:2500 
на 172 оригинали на 16 К О во размер 1:1000 на 119 
оригинали; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на 93 
оригинали на 14 К О во размер 1:1000 на 167 оригинали; 
Македонски Брод на 40 К О во размер 1:2500 на 271 
оригинали и на 3 КО во размер 1:1000 на 20 оригинали; 
Неготино на 9 К О во размер 1:2500 на НО оригинали и 
на 3 КО во размер 1:1000 на на 30 оригинали; Охрид на 
47 КО во размер 1:2500 на 295 оригинали и на 15 К О во 
размер 1:1000 на 60 оригинали; Прилеп на 76 К О во 
размер 1:2500 на 487 оригинали и на 12 К О во размер 
1:1000 на 80 оригинали; Радовиш на 22 К О во размер 
1:2500 на 120 оригинали и на 9 К О во размер 1:1000 на 
50 оригинали; Ресен на 43 КО во размер 1:2500 на 210 
оригинали и на 17 КО во размер 1:1000 на 70 оригинали; 
Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на 100 
оригинали и на 4 К О во размер 1:1000 на 37 оригинали; 
Скопје на 41 К О во размер 1:2500 на 170 оригинали и на 
29 КО во размер 1:1000 на 550 оригинали; Струга на 10 
К О во размер 1:2500 на 36 оригинали и на 15 К О во 
размер 1:1000 на 80 оригинали; Тетово на 87 К О во 
размер 1:2500 на 383 оригинали и на 26 К О во размер 
1:1000 на 200 оригинали; Титов Велес на 47 К О во 
размер 1:2500 на 320 оригинали и на 8 К О во размер 
1:1000 на 84 оригинали и Штип на 29 К О во размер 
1:2500 на 125 оригинали и на 5 К О во размер 1:1000 на 4 
45 оригинали или вкупно 4 323 оригинали во размер 
1:2500 и 2 190 оригинали во размер 1:1000. 

Б. Основни геодетски работи 
На подрачјето на градовите: Берово, Битола, Ма-

кедонски Брод, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Де-
бар, Демир Хисар, Крушево, Неготино, Радовиш, Ре-
сен, Тетово и Штип ќе се постават, одредат и пресме-
таат координати и коти на градска тригонометриска, 
полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на 
прецизен и технички нивелман. 

На дел од подрачјето на градовите: Скопје и 
Струга ќе се постават, одредат и пресметаат координа-
ти и коти на полигонометриска мрежа и нивелнанска 
мрежа на прецизен и технички нивелман. 

В. Бонитирање на земјиштето 
Ќе се изврши бонитира1ве на плодното земјиште, 

освен шумите и пасиштата во планинските високи 
предели, на цела територија на републиката, која 
опфаќа 1 718 катастарски општини, на површина од 1 
155 080 хектари со 3.800.000 катастарски парцели. 

За таа цел ќе се извршат теренски и лаборатори-
ски анализи на плодното земјиште во Републиката на 46 
203 педолошки профили за кои ќе се обработат 138 609 
почвени анализи. 

Врз основа на добиените резултати од теренските 
и лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни 
карти, педолошки карти, кари на ерозијата, карти на 
водолежност - плавност и земјоделски карти, посебно 
за подрачјето на секоја катастарска општина (1 718) во 
Републиката. 

Г. Одржување на премерот и катастарот со компјутер-
ско спроведување на измени во катастарските операти 

1. Во подрачните одделенија за премер и катастар 
ќе се врши одржување на премерот и катастарот на 
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недвижностите со внесување на измените на податоците 
од премерот во катастарските планови и регистрирање 
во списковите на промени на 1 718 катастарски општи-
ни во Републиката. 

2. Ќе се врши компјутерско спроведување на на-
станатите измени на податоците на премерот и катаста-
рот на недвижностите во катастарските операти на 1 
718 катастарски општини во Републиката. Бројот на 
измените годишно изнесува, околу 250 ООО односно 2 500 
ООО за десет години. 

3. Ќе се врши за секоја година пресметување на 
катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 
718 катастарски општини во Републиката. 
4 4. Ќе се врши за секоја година пресметување и 
обработка на данок на.придонеси на граѓаните кои 
остваруваат приход од земјоделска дејност во Републи-
ката. Обработката на даноци ќе се врши за околу 300 
ООО даночни обврзници, во Републиката. 

III 
Потребни средства 

За извршување на работите од оваа Програма се 
обезбедуваат средства во Републичкиот буџет за секоја 
година. 
1. За опрема 
-1992 година 650.000.000,00 динари 
-1993 година 550.000.000,00 динари 
-1994 година 500.000.000,00 динари 

2. За премер 850.000.000,00 динари. 

Висината на средствата се утврдени според трошо-
ците на премерот и катастарот на недвижностите во 
1991 година. Висината на средствата за секоја година ќе 
се валоризираат според реалните трошоци на премерот 
и катастарот на недвижностите Направени во годината 
во која ќе се врши премерот. 

IV 
Забриша одредба 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето на „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08—1550/1 Претседател 
10 април 1992 година на Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

535. 
Врз основа на член 13 став 3 од Одлуката за утврдување 
на границите на заштитните зони на изворот'Рашче 
(„Службен весник на СРМ“ број 36/90), Собранието на 

-Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 1992 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ З А СЛЕ-
ДЕЊЕ НА КВАЛИТАТИВНИ!!; И КВАНТИТА-
ТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДИТЕ ШТО 
ЈА ХРАНАТ ЖЕДЕНСКАТА АКУМУЛАЦИЈА И 
ИЗВОРОТ РАШЧЕ З А ПЕРИОДОТ ОД 1992 ДО 1994 

ГОДИНА 
I 

Со оваа програма сс утврдува реализацијата на 
активностите за следење на квалитативните и кванти-
тативните карактеристики на водите што ја хранат 
Жеденската акумулација и изворот Рашче, роковите за 
нивно извршување, средствата за извршување на Про-

грамата во целина и органите надлежни за извршување 
на работите и мерките за извршување на Програмата. 

II 

Активностите за реализирањето на оваа програма 
ќе се спроведуваат на следниов начин: 

1) Ќе се воспостават набљудувачки профили и тоа: 

А. ПРОФИЛ I - ЈУГОХРОМ 
А1 . ПОВРШИНСКИ ВОДИ 

А.1.1. Река Вардар - Јегуновце Т12в (Н, О, Сг, ф), -
постојана станица 
А. 1.2. Река Бистрица, пред влив во река Вардар М2 (Н, 
ф, Сг, ф) нова станица 
А. 1.3. Поток Јегуновце М4 (ф и Сг) 
А. 1.4. Отпадна вода од ОП ХЕК „Југохром", непосре-
дно пред елив во река Бистрица - ефлуент Т10 

Н - постојано следење на нивото - водостој 
О - мерење на протечни количества на водите 
Сг - вкупна содржина на шестовалентен и шесто-

валентен хром 
ф - содржина на фенол 

А2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
А.1.2.1. Пиезометар П-22/3 (постоен) (Н, Сг) 
А.1.2.2. Пиезометар П-8 (постоен) (Н, Сг) 
А.1.2.3. Пиезометар П-11/1,2,3 (постојни) (Н, Сг) 
А.1.2.4. Пиезометар П-12/1,2,3;4 (постојни) (Н, Сг) 
А.1.2.5. Пиезометар П-26/1,2 (постојни) (Н, Сг) 
А. 1.2.6. Пиезометар П-27/1 (постоен) (Н, Сг) 
А.1.2.7. Пиезометар П-6 (реконструкција - нов) (Н, Сг) 
А.1.2.8. Пиезометар П-28 (Н, Сг) 
А. 1.2.9. Пиезометар ПА (нов - на десен брег на 
р. Вардар) (Н,Сг) 
A. 1.2.10. Пиезометар П Б (нов - на десен брег на 
р.Вардар во Жеденскиот масив) (Н,Сг) 

Б. ПРОФИЛ П - ДЕПОНИЈА 
Б1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ 

Б.1.1. Поток депонија ТИ, дренажна вода од депонија-
та (поток Музга), (Н, О, Сг) 
Б.1.2. Река Вардар - Т12б, по вливот на водите од 
депонија и река Габровница (О и Сг) 
Б.1.3. Река Габровник Т13, пред влив Л) река Вардар 
(О)' 

Б2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
Б.2.1. Пиезометар П-1 постоен (Н, Сг) 
Б.2.2. Пиезометар П-2/1 постоен (Н, Сг) 
Б.2.3. Пиезометар П-30 постоен (Н, Сг) 
Б.2.4. Пиезометар П-34/1 постоен (Н, Сг) 
Б.2.5. Пиезометар П-36/2 постоен (Н, Сг) 
Б.2.6. Пиезометар ПВ нов на десен брег на река Вардар 
во Жеденскиот масив ч (Н, Сг) 

В. ПРОФИЛ III - РАДУША 
В1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ 

B. 1.1. Река Вардар - водомерна станица Радуша Т12 
(постојна) (Н, О, Сг) 

' В2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
В.2.1. Пиезометар П-52 (нов) (Н, Сг) 
В.2.2. Пиезометар П-43/1 постоен (Н, Сг) 
В.2.3. Бунари Б-1 и Б-2 постојни (Н, Сг) 
В.2.4. Пиезометар НГ (ноа) - на лев брег на р.Вардар 

(Н,Сг) 
В.2.5. Пиезометар П Д (нов) - на лев брег на р. Вардар (н,а). 

2) Во мерната мрежа за спроведување на оваа 
програма ќе се воспостават следниве поединечни мерни 
места: 
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А. ПОЕДИНЕЧНИ МЕРНИ МЕСТА 
А Л ПОВРШИНСКИ ВОДИ 

А1.1. Река Вардар - Водомерна станица Саракинци, 
постојна 
А.1.2 Река Вардар - Рашче, нова со водомерна летва 
А1.3. Каптажа Рашче - постојна 

А2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
А2.1. Пиезометар П-3 (десен брег на река Вардар) 
А2.2 Дупнатана - бунар Б-1 (постоен, село Бојане) 

АЗ. ДОЖДОМЕРНИ СТАНИЦИ 
А3.1. Село Групчин (постојна) 
А3.2. Село Бојане (постојна) 
АЗ.З. Село Јанчиште (постојна) 
А3.1. Село Рашче (постојна) 
А3.1. Село Радуша (постојна) 
А3.1. Село Шемшево (постојна) , 

Заради покомплексно следење на режимот на исте-
чувањето на изворот, а во врскЅ со режимот на врнежи-
те, ќе се постави тотализатор на Жеденскиот масив, 
преку кои ќе се одредуваат вкупните годишни суми на 
врнежи, паднати на масивот и три омбрографски ин-
струменти за регистрирање на месечни суми на врнежи 
со регистрирање на интензитетот на истите. Микроло-
калитетот на поставувањето на оМбрографските ин-
струменти ќе се определи дополнително на терен. 

3) На сите мерни места воспоставени согласно сб 
оваа програма ќе се вршат комплексни хемиски анали-
зи на подземните, речните и отпадните води, симултано 
еднаш во месецот. 

На сите мерни места за површински води воспоста-
вени согласно со оваа програма секојдневно ќе се 
вршат и хидрометриски мерења за одредување на про-
течните количества вода. 

На С1ре мерни места на подземни води земањето 
на проби на вода за анализа, регистрирање на нивото на 
подземната вода и температурата ќе се врши секој 
месец, а од новите пиезометри пробите ќе се земаат од 
различни длабочини во слојот на подземната вода, во 
зависност од нивото на подземните води. 

На сите дождомерни станици воспоставени согла-
сно со оваа програма, ќе се вршат мерења согласно со 
Методологијата и упатствата за ваков вид мерења. 

4) Заради испитување на потеклото и староста на 
подземните води со примена на радиозотопи ќе се врши 
следења на содржината на стабилни изотопи б180 и б2Н 
во водите, следење на содржината на Н-3 и следење на 
содржината С14, за што се воспоставуваат следниве 
мерни места: 

А. СЛЕДЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА СТА-
БИЛНИ ИЗОТОПИ б180 и б2Н ВОЈВОДИТЕ 

А1. Профил I - ХЕК Југохром 
А.1.1. Пиезометар П-22/3 
А. 1.2. Пиезометар ПА 
А. 1.3. Артерска вода - ХЕК Југохром 
А. 1.4. Река Вардар 
А. 1.5. Врнежи 

А2. Профил III - Радуша 
А.2.1. Пиезометар П-52 (нов) 
А.2.2. Пиезометар П-43 
А.2.3. Пиезометар ПГ 

АЗ. Посебни мерни места 
А.3.1. Извор Рашче 
А.3.2. Врнежи на Попова Шапка (извори, три мерни 
места) 

Фреквенцијата на мерења на сите мерни места е 
еднаш месечно. 

Б . СЛЕДЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА Н - 3 
Б1. Профил I - ХЕК Југохром 

Б.1.1. Х Е К Југохром 
Б.1.2. Артерска вода ХЕК Југохром 

Б.1.3. Пиезометар П-22/3 
Б.1.4. Пиезометар ПА 
Б. 1.5. Река Вардар Југохром 

Б2. Профил Ш - Радуша 
Б.2.1. Извор Рашче 

БЗ. Посебни мерни места 
Б.3.1. Врнежи на Попова Шапка 

Фреквенцијата на мерења на сите мерни Жеста е 
еднаш месечно. 

В. СЛЕДЕЊЕ Н А СОДРЖИНАТА Н А С-14 
В1. Профил I - ХЕК Југохром 

В. 1.1. Артерска вода - ХЕК Југохром 
В. 1.2. Река Вардар 
В.1.3. Пиезометар П-22/3 
В. 1.4. Пиезометар П А 

В2. Профил III - Радуша 
В.2.1. Извор Рашче I 
В .2.2. Извор Рашче И 

ВЗ. Посебни мерни места 
В.3.1. Извори Попова Шапка 

5) Врз основа на испитувањата предвидени под 
оделот II точка 4 под Б и В и точка 6 на оваа програма 
ќе се изврши анализа на динамизмот на подземните 
води кои гравитираат кон Жеденскиот масив. 

6) Користејќи ги природните трасери б2Н, б1 8О, Н 3 

и С14 ќе се изврши анализа на механизмот на истечува-
ње на изворот Рашче на математички модел. 

7) Заради вршење на анализа на проПагација на 
различни полутанти со подземните води ќе се испитува: 

- кинетика на сорпцијата на потенцијалниот зага-
дувач - шестовалентен хром; 

- ш ѕки (анализа на состојби на јадро од новите 
пиезометри ПА, П Б , ПВ, ПГ и ПД и 

- лабораториски испитувања на сорпциско - де-
сорпциски карактеристики на материјали од Жеден-
скиот масив. 

Врз основа на наведените испитувања ќе се добијат 
сознанија за можната пропагација на шестовалентниот 
хром во Жеденскиот масив. 

8) Заради големата опасност од потенцијално хе-
миско загадување на водите од изворот Рашче од 
отпадни, комунални и индустриски води да се устрои и 
води катастар на следните загадувачи: 

Општина Гостивар 
1. Фабрика „Силика", 
2. Фабрика за безалкални влакна „Видое Смилевски 
Бато“, 
3. Кланица „Горни Полог“, 
4. Мермерен комбинат „Мермери", 
5. Градска канализација и 
6. Текстилна фабрика „Готекс“. 

Општина Тетово 
1. Текстилен комбинат „Тетекс" 
2. Алумина 
3. Млекарница, 
4. Л И К „Београд", 
5. Градска канализација, 
6. Рудник Радуша, 
7. ХЕК Југохром, 
8. Кожара Тетово и 
9. Свињарска фарма во село Челопек. 

По потреба списокот на горе наведените потенци-
јални загадувачи може да се менува, дополнува или 
брише во зависност од тоа како ќе се менува состојбата 
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на теренот, во согласност со Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и Министерство-
то за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија. 

9) Врз основа на сите спроведени истражувања ќе 
се изврши анализа на, постојната просторна и урбани-
стичка документација од аспект на согледаната состој-
ба на активностите и објектите што се потенцијални 
загадувачи на површинските и подземните води и пре-
двидените плански мерки за заштита на човековата 
околина како основа за реурбанизација и урбанизација 
на населените места во одделни р,еони на Полошката 
котлина. 

Резултатите од истражувањата во оваа програма 
ќе се користат при изработката на Студија за заштита 
од загадување на водите од Вардарскиот слив. 

III 
Работите предвидени во одделот II точки 1,2 и 3 од 

оваа програма ќе ги врши Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод. 

За работите предвидени во одделот II точките 
4,5,6 и 7 од оваа програма ќе биде ангажиран Центарот 
за примена на радиоизотопи во науката и стопанството 
„Скопје“. 

Работите од одделот II точка 9 на овааУгрограма ќе 
ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија. 

IV 
Носителите на активноста врз основа на изврше-

ните истражувања на крајот на секоја измината година 
ќе изготват годишен извештај кој ќе се достави до 
Владата на Република Македонија. 

V 
Врз основа на тригодишните истражувања Репу-

бличкиот хидрометеоролошки завод, како координа-
тор на активностите од оваа програма, ќе изготви 
елаборат за состојбата на квалитетот на водите што ја 
хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче, со 
предлог на мерки и активности за заштита. 

Врз основа на сознанијата добиени од тригодишни-
те испитувања Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод ќе предложи нова програма со која ќе се прецизира 
понатамошниот тек на истражувањатае 

VI 
За извршување на оваа програма потребни се 

средства за инвестиции и тековно работење - материја-
лен трошок во износ од 48.190.000 динари, а ќе се 
обезбедат од корисниците на вода од изворот Рашче. 

/ 

Вид средства 

Министерство 
за урбанизам, 

градежништво, 
сообраќај 

и екологија 

Републички 
хидромете-
оролошки 

завод 

Центар за 
примена на 

радиоизотопк 
во науката 

и стопанството 
Материјални 
трошоци 1.740.00 13.260.000 8.250.000 

Инвестиции 
Динарски дел 
Девизен дел 
(65.500 ДЕМ) 

- 16.000.000 

5.600.00 

-

Царина и други 
трошоци 

Вкупно: -

3.340.000 
24.940.000 -

СЕ ВКУПНО: 1.740.000 36.200.00 8.250.000 

Бр. 28 - Стр. 469 

Средствата оД став 1 на овој оддел ќе се реализираат 
годишно и тоа: 

Извршител на активноста 1992 1993 1994 

Министерство за урбанизам, 
1радежништво, сообраќај и 
екологија 
- Инвестиции 
- Материјален трошок 580.000 580.000 580.000х 

ВКУПНО: 580.000 580.000 580.000 

Републички хидрометеоролошки 
завод 

-Инвестиции 
- Материјален трошок 

24.940.000 
4.420.000 

Ј 
4.420.000 4.420.000 

ВКУПНО: 29.360.000 4.420.000 4.420.000 

Центар за примена на радио-
изотопи во науката и сто-
панството „Скопје“ 

-Инвестиции 
- Материјален трошок 2.750.000 -2.750.000 2.750.000 

ВКУПНО: 2.750.000 2.750.000 2.750.000 

СЕ ВКУПНО: 32.690.000 7.750.000 7.750.000 

Се вкупно за три години: 48.190.000 

Нереализирани^ средства во тековната година се 
пренесуваат во наредната година. 

Средствата потребни за извршување на оваа про-
грама пресметани се согласно на висината на цените од 
јануари 1992 година, а за девизниот дел по тековниот 
курс од 85,00 Динари за една ДЕМ марка. Во случај на 
промена.на цените на елементите што ја сочинуваат 
финансиската пресметка определените износи на сред-
ства ќе се корегираат годишно согласно со прописите. 

VII 
Реализацијата на Програмата ќе отпочне веднаш 

по одобрувањето на потребните средства, набавката на 
опремата и извршувањето на подготвителните работи. 

VIII 

Се задолжуваат носителите на активностите за 
. извршување на оваа програма редовно и континуирано 
да ги следат состојбите и да преземат потребни мерки 
за нејзина реализација. 

IX 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1551/1 
10 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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536. 
Врз основа на член 29 точка 2 и член 53 од 

Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 6/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/88 и 
70/89), Владата на Република Македонија донесе 

1 О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
ПРИ УВОЗОТ НА ЛЕКОВИ, ПОТРОШЕН МЕДИ-
ЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И СУПСТАНЦИ ЗА ПРОИ-
ЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ КОИ НЕ СЕ ПРОИЗВЕ-

ДУВААТ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. При увозот на лекови, потрошен медицински 
материјал и супстанци за производство на лекови кои 
не се произведуваат во Републиката, не се плаќа цари-
на. 

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

Бр. 23-1356/1- Претседател на Владата„ 
28 април 1992 година - Д-Р Никола Кљусев,с.р. 

Скопје 
537. 

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26. III. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШ-
НИОТ ОДБОР ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

1. Се разрешува од должноста претседател, пот-
претседател, секретар и членови на Извршниот одбор 
за вршење на работите на Собранието на општина 
Тетово, сметано од 4.III. 1992 година, и тоа: 

1. Борис Треневски, претседател, 
2. Емурлај Исмаил аки, потпретседател,, 
3. Џемали Арифи, секретар, 
4. Панче Бошковски, член, 
5. Јованче Богдановски, член, 
6. Јордан Ристевски, член, 
7. Исмаил Ќамили, член 
2,,Именуваните имаат право во рок од 30 дена по 

престанувањето на функцијата што ја вршеле да се 
вратат на работа во организациите каде што им мирува 
работниот однос, односно до 4ЛУ.1992 година. 

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

Број 17-1096/1 
20 март 1992 година Претседател на Владата 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
538. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - ГЕВГЕ-

ЛИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Крсте Мисир-

ков“ од Гевгелија, со која за индивидуална работово-
ден орган на училиштето е именуван Ангел Тановски, 
досегашен вршител на должноста и наставник по исто-т 
рија и географија. 

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

Број 17-610/14 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
539. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ ,ДРИСТО АНТЕСКИ“ - С . ТРЕ-

БОШ - ТЕТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ 
„Христо Антески“ - с. Требош Тетово, со која за 
индивидуален работоводен орган на училиштето е име-
нуван Асаџ и Нади, наставник по албански јазик и лите-
ратура. 

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

Број 17-610/15 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
540. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ОУ „ И ОКТОМВРИ“ - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на ОУ „11 Октомври“ -
Куманово, со која за индивидуален работоводен орган 
на училиштето, повторно е именуван Круне Младенов-
ски, професор по географија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 1 

Број 17-610/16 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д' Р Никола Кљусев, с.р. 
541. — 

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85 , 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, .11/91 и 40/91, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
,ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦСНО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ" - ГО-
1 СТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на Центарот за средно 
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насочено образование „Злате Малакоски" - Гостивар, 
со која за индивидуален работоводен орган на Цента-
рот повторно е именуван Станко Бибоски, професор по 
производно-техничко образование. 

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

Број 17-611/1 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

542. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА УСО , Д О Ч О РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонка дава согла-
сност на Одлуката на Републичкиот совет на Училиш-
тето за средно образование „Кочо Рацин“ - Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на училиштето 
повторно е именувана Ксенија Симонијан, професор. 

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

Број 17-611/2 Претседател на Владата, 
26, март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 

Врз основа на член 58 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78,17/ 
?1 и 38/91), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 26 март 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ З А СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на Центарот за социјална 
работа во Охрид, со која за индивидуален работоводен 
орган на Центарот е именуван Горѓи Тодоровски, 
педагог во Центарот. 

ј2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-612/3 Претседател на Владата, 
26, март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 
- - -

( 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Сл. весник на СРМ“ бр. 6/81,40/87, 
17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе 

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

НИЕ „11 ОКТОМВРИ“ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава Согла-

сност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за 

згрижување и воспитание „11 Октомври“ - Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на организаци-
јата повторно е именувана Викторија Дамјановска, 
педагог. 

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

Број 17-613/2 Претседател на Владата, 
26. март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 
545. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за 
сценско-уметничка дејност (Сл. весник на СРМ бр. 4/86 
и 51/88), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26 март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА З А 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНО-

ВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Народниот театар во Куманово, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на театарот е именуван Томи-
слав Спасовски, досегашен вршител на должноста.' 

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

Број 17-614/3 Претседател на Владата, -
261 март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Врз основа' на член 33 став 3 од Законот за 
општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26 март 
1992 ГОДИНА, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО З А ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИ-
ЛИШНА ВОЗРАСТ „ЈАСНА РИСТЕСКА“ - ОХРИД 

1. З а претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание на деца од предучилиш-
на возраст ,Јасна Ристеска“ - Охрид се определуваат: 

- Васка Кочоска, доктор на медицина, вработена 
во Медицинскиот центар во Охрид, 

- Љиљана Мишева, индивидуален работоводен 
орган на РО ОУ „Братство-единство" - Охрид, 

- Димитар Симонче, одборник во Собранието на 
општината Охрид 

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

Број 17-708/7 Претседател на Владата, 
26, март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 
547. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 26 март 
1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-1 

. ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕ- I 
ЦА ОД ПРЕДУЧИЛШНА ВОЗРАСТ „ВЕРА ЦИРИ-

ВИРИ - ТРЕНА“ - ШТИП 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
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од предучилишна возраст „Вера Циривири - Трена“ -
Штип се определуваат: 

- Виолета Пеева, економист, вработена во РО 
„Електро-исгоќ" - Штип .. 

- Зоран Читкушев, вработен во Домот за млади -
Штип 

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

Број 17-708/8 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

548. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-

^ блика Македонија на седницата одржана на 26 март 
1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУ-

. БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО З А ЗГРИЖУВА-
ЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „8-МИ МАРТ“ - СТРУГА 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание „8-ми Март“ во Струга 
се определува Дуке Стојаноски, одборник во Собрание-
то на општината Струга. 

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

Број 17-708/9 „ , ^ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

549. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“, бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 26 март 
1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО З А ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕ-
ЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „НАША 

ИДНИНА“ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Наша иднина“ во Прилеп ре 
определуваат: 

- Параскева Долгоска, педагог, вработена во П Е 
Прилеп на Педагошкиот завод на Македонија, 

- Кирил Ѓорѓиоски, дипл. правник, вработен во 
РО „Металец“ - Прилеп, 

- Трајче Мирчески, професор, на работа во Работ-
ничкиот универзитет „Моша Пијаде“ - Прилеп. 

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

Број 17-708/10 
26 март 1992 година „ ^ 

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

550. 
Врз основа на член 14 од Законот за издавачката 

дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 24/78), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
март 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ВИД „МИСИРКОВ“ - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија не дава согла-
сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на РО 
Битолска издавачка дејност „Мисирков“ - Битола, со 
која за индивидуален работоводен орган на организаци-
јата повторно е именуван Митко Грдановски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 17-1079/1 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

551. 
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 седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТООАНСТВО 

1.За помошник на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се назначува Томе Зимба-
ков, адвокат од Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе ф објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-773/1 ' 
28 февруари 1992 година 

Скопје Потпретседател на Владата, 
д-р Блаже Ристовски, с.р. 

552. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 

од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд и за правното дејство на неговите 
одлуки ,,на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека во време на важењето член 117 став 1 

точка 21 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ'4 

бр.37/80, 24/88, 40/90 и 36/91), не бил во согласност со Уставот. 
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр.4/ 

91 од 25 декември 1991 година, поведе постапка за оценување уставно-
ста на одредбата од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот, за 
време на важењето. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 117 став 1 
точка 21 од Законот, КОЈ се наоѓаше во делот за дисциплинска 
одговорност, како потешка повреда на работните обврски беше пре-
двидено да се смета однесувањето во службата или надвор од службата 
кое му штети на угледот на органите на управата надлежни за 
внатрешни работи. Понатаму, Судот утврди дека со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Служ-„ 
бен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), престануваат да важат 
одредбите за дисциплинска одговорност (членовите од 113-126). Меѓу-
тоа, со оглед на тоа што со измените не е предвидено отстранување на 
последиците настанати со нивната примена, Судот се впушти во 
испитување на одредбата од Законот во време на нејзиното важење. 

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија, 
сите се еднакви пред законот, а согласно член 32 од Уставот секому под 
еднакви услови му се гарантира право на работа, заштита при работа, 
слободен избор на вработување и достапност на секое работно место, 
од што, според мислењето на Судот, произлегува дека со закон при 
уредувањето на начинот на остварувањето на правата на вработените 
мора да се обезбеди еднаквост на граѓаните во остварувањето на 
основните права од работниот однос, а во тие рамки и за престанок на 
работниот однос. 

Според член 209 став 6 од Уставот на Република Македонија, кој 
се применуваше во време на важењето на оспорената законска одредба, 

I 
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на работникот можеше да му престане работата против неговата волја 
само под услови и на начин утврдени со закон. Според тоа, со законот 
требало децидно да се утврдат условите и начинот на престанокот на 
работниот однос односно да се определи кое однесување на работникот 
надвор од службата можело да му наштети на угледот на органот, што 
би претставувало основа за изрекување дисциплинска мерка - преста-
нок на работниот однос. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба однесувањето на 
работникот надвор од службата - како потешка повреда, за која се 
изрекувала мерката - престанок на работниот однос, не било поврзано 
со работата и не преставувало повреда на работната дисциплина, затоа 
што во овој закон како основни обврски на работникот се предвидени 
(член 88 и 89 од Законот) извршувањето на наредбите на функционерот 
и чувањето на државната, воената, службената и деловната тајна, но не 
и однесувањето чие нарушување можело да биде основа за преземање 
на мерката предвидена со оспорената одредба, како и со оглед на тоа 
што со неа не биле утврдени условите и начинот на престанокот на 
работниот однос по овој основ, Судот оцени дека оспорената одредба 
не била во согласност со означените уставни одредби, во време на 
нејзиното важење. 

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

У.бр.4/91 Претседател 
18 март 1992 година н а Уставниот суд на 

С к о п ј е Република Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

553. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 13 и 

член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната 
расправа, на седницата одржана на 19 март 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
1. СЕ УТВРДУВА дека не се во согласност со Уставот на 

Република Македонија точка 2 во делот што се однесува на определба-
та на албанското население да му се признае право на отцепување од 
тоталитарното и асимилаторско панславјанско ропство, точка 4 став 3, 
точка 5 став 2, точка 6 став 2 во делот во кој службениот Јазик во 
Република Македонија се третира како туѓ јазик и во делот што се 
однесува на оценката за денационализација и асимилација на албанска-
та националност и точка 7 став 2 во делот што се однесува на 
иницирање сеалбанско собрание како носител на сеалбанската плат-
форма, од Политичката декларација на Народната демократска парти-
ја (ИДИ) од Тетово, донесена од Собранието на партијата на 15 Јуни 
1991 година. 

' 2. СЕ ОДЛАГА донесувањето на одлука и СЕ ДАВА МОЖ-
НОСТ Собранието на ИДИ да ја отстрани несогласност^ на означените 
делови од Декларацијата со Уставот, најдоцна до 31 мај 1992 година. 

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на Уво-
дниот дел, точка 1, точка 3 и точка 4 став 1 од означената декларација. 

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

5. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. 
бр. 189/91 од 19 јануари 1992 година, поведе постапка за оценување 
уставноста на уводниот дел и точките 1, 2, 3, точка 4 став 1 и 3, точка 5 
став 2 и точка 6 став 2 од означената декларација, затоа што се постави 
прашањето дали во нив не се содржани определби и активности 
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и 
дали не содржат ставови и оценки кои се насочени кон разгорување на 
национална и верска омраза или нетрпеливост и дали поради тоа се во 
согласност со член 20 став 3 од Уставот на Република Македонија. 

На јавната расправа, што се одржа на 12 март 1992 година, беше 
изнесено мислење, кое го застапуваше и претставникот на НДП и кое 
беше содржано и во писмениот одговор на Правната комисија на НДП 
на решението за поведување на постапка, дека оспорената декларација 
не претставува акт за чија уставност Уставниот суд е надлежен да 
одлучува, затоа што таа не е означена како програма, ниту со неа сѕџ 
вршат измени или дополнувања на постојната програма на НДП, ниту, 
пак, содржи определби и ставови кои би и давале карактер на 
програмски акт. Во таа смисла, се наведе дека Декларацијата е 
политички документ во кој се констатира и актуелизира определена 
политичка ситуација во Југославија и во Република Македонија, која 
веќе не е актуелна, што би требало да се има предвид при одлучуваЊе-

,то. Освен тоа, се истакна дека Декларацијата не содржи повик на 
насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, ниту 
е насочена кон поттикнување на разгорување национална, расна или 
верска омраза или нетрпеливост. 

На јавната расправа беше изнесено и мислење дека Декларација-
та, без оглед на тоа што не е означена како програма, во себе содржи и 
програмски цели и определби на НДП, поради што во тие делови треба 
да се смета како програма во смисла на член 110 алинеја 7 од Уставот, а 
дека при нејзиното оценување треба да се има предвид не само дали таа 
изречно повикува на насилно уривање на уставниот поредок односно на 
разгорување на на1;ионална, расна или верска омраза или нетрпели-
вост, туку дали нејзините определби и ставови објективно, во опреде-
лен контекст, упатуваат на такви активности и цели, како и кон 
загрозување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Репу-
блика Македонија како држава. 

Претставникот на НДП го извести Судот дека е во тек изготвува-
ње нова програма на НДП и предложи Судот да го одложи одлучување-
то до нејзиното донесување, кога ќе бидат формулирани политичките 

цели и задачи на оваа партија во согласност со новонастанатите 
политички околности, што ќе влијае и на преиспитување на одделни 
ставови и определби од Декларацијата. 

6. На седницата Судот повторно го разгледа прашањето за 
карактерот на Декларацијата, имајќи ги предвид и мислењата изнесени 
на јавната расправа и оцени дека за неговото определување е битна 
содржината на Декларацијата, а не само нејзиниот назив, и утврди дека 
таа во одделни делови содржи програмски определби, цели и задачи на 
ИДИ, како и стратегија на нивното остварување, што и дава карактер 
на програмски акт. Притоа, Судот ја имаше предвид и можноста 
политичките партии да ги формулираат своите политички програмски 
цели во различни политички акти во зависност од актуелните политич-
ки прилики, кои изразуваат политичка платформа и цели на дејствува-
њето на политичката партија. Врз основа на изнесеното, Судот оцени 
дека Декларацијата, во деловите што имаат карактер на програма, 
подлежи на уставно судска оценка во смисла на член 110 алинеја 7 од 
Уставот. 

7. На седницата и на јавната расправа Судот утврди дека во точка 
2 од Декларацијата е утврдена определбата на НДП на албанското 
население во Југославија да му се признае статусот на народ и правото 
на слободно .национално определување, за самоопределување и со 
правото на отцепување од тоталитарното и асимилаторско панславЈан-
ско ропство. 

Во точка 4 став 3 од Декларацијата се прокламира дека ИДИ 
нема да ги прифати одлуките на ЈУ-самитот без учество на Албанците, 
а решение ќе побара во сенародно здружување и формирање на 
единствена албанска држава на Балканов а, во точка 7 став 2 се 
иницира формирање на сеалбанско собрание како носител на сеалбан-
ската платформа. 

Во точката 5 став 2 од Декларацијата се утврдува дека: „Албан-
ците во Југославија се дискриминирани од страна на српските, црногор-
ските и македонските хегемонисти во однос на основање на просветно-
научни институции на албански јазик, од причина што преку овие 
институции .ќе се открие горкото минато и сегашност, вистината за 
направените масакри од страна на Југословенските партизани, кои го 
избркаа фашизмот и го зазедоа нивното место, како што е масакрот во 
тетовскиот монопол, во земјоделското училиште во Тетово, на маршот 
на смртта на јадранскиот брег, на албанските чист ами на мини на 
Сремскиот фронт, за многубројните убиства на Косово, за државно -
институционалниот терор во ЈНА, за воено-полициската окупација, за 
геноцидот врз албанскиот народ...". 

Конечно, поврзано со точка 5 став 2, во точка 6 став 2 е изразен 
став дека на Албанците им се создава обврска педагошката евиденција 
и документација да ја водат на туѓ (македонски) јазик што, заедно со 
другите мерки во областа на образованието, било насочено кон 
денационализација и асимилација на албанскиот народ. 

8. Со член 20 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија на 
граѓаните им се гарантира слободата на политичкото и друго здружува-
ње и правото на основање политички партии и здруженија на граѓани-
те, а според став 3 на овој член од Уставот нивните програми и 
дејствување не' можат да бидат насочени кон насилно уривање на 
уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикува-
ње на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска 
омраза или нетрпеливост. 

Согласно член 1 став 2 од Уставот суверенитетот на Република 
Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив, а според член 3 и точка 
2 од Амандманот I на Уставот територијата на Република Македонија е 
неделива и неотуѓива, а постојната граница е неповредлива и може да 
се менува само во согласност со Уставот, врз принципот на добро вол-
нест и во согласност со општоприфатените норми. 

Во член 8 став 1 алинеја Г, 3 и 11 како темелни вредности на 
уставниот поредок се утврдени основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со уставот, 
владеењето на правото, како и почитувањето на општоприфатените 
норми на меѓународното право. 

Тргнувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија, Судот ги имаше предвид меѓународните акти -
особено Повелбата на Обединетите нации, Завршниот акт на КЕБС и 
Париската повелба за нова Европа - според кои слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, меѓу кои и правата на националните малцинства, 
не можат да се користат заради загрозување на суверенитетот и 
територијалниот интегритет на државите. 

Во изнесените уставни одредби се утврдени основните принципи 
и вредности на демократскиот уставен поредок низ кој треба да се 
остваруваат основните граѓански и политички слободи и права на 
човекот и граѓанинот. Несомнено е дека слободата и правото на 
политичкото организирање и дејствување, како дел од корпусот на 
слободите и правата на човекот и граѓанинот, е темелна вредност и 
услов за опстојување и развивање на демократски политички односи во 
вршењето на власта во Република Македонија, во чиЈа основа се 
граѓаните со своите слободи, права, стремежи и интереси, односно за 
остварување на уставната определба за Република Македонија како 
демократска држава, поради што оваа слобода и право е изречно 
гарантирана во член 20 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија. 
Меѓутоа, слободата и правото на политичко организирање и дејствува-
ње не може да се сфати без никакво ограничување во целите и изборот 
на средствата за нивното остварување. Принципите и границите на 
остваруваното на слободата на политичкото организирање и дејствува-
ње недвосмислено се определени во член 20 став 3 од Уставот, според 
кој програмите и дејствувањето на политичките партии не може да 
бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републи-
ката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или 
разгорување на национална, расна или верска омраза или нетриели-
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гост, како и во член 1, 3 и 8 од Уставот, кои обврзуваат на почитување 
на суверенитетот и територијалниот интегритет на Републиката. 

Според мислењето на Судот, во оценката на програмче на 
политичките партии од аспект на забраните што се утврдени во член 20 
став 3 од Уставот треба да се земат предвид како оние профамски цели 
и определби кои директно и експлицитно повикуваат на насилно 
уривање на уставниот поредок односно изречно поттикнуваат разгору-
вање на национална и верска омраза и нетрпеливост, така и оние 
определби и активности кои објективно значат насоченост кон она што 
Уставот не го дозволува. 

Во конкретниот случај, Судот смета дека во точка 4 став 3 од 
Декларацијата на НДП се предвидени активности кои, ако се преземат, 
се директно или индиректно насочени и кон насилно уривање на 
уставниот поредок, затоа што се поставени така што доколку правото 
на самоопределување и отцепување, назначено во точка 2 од Деклара-
цијата, не се оствари на демократски начин и со политички средства, 
решение ќе се побара во сенародното здружување и формирање на 
единствена албанска држава на Бал канет, што не може да се оствари не 
само без насилно уривање на уставниот поредок, туку и без загрозува-
ње на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република 
Македонија. Ваквиот однос и насоченост на предвидените активности 
во оваа точка кон уставниот поредок и кон суверенитетот и територи-
јалниот интегритет на Република Македонија како држава, стануваат 
уште појасни ако се има предвид изразената определба во точка 2 од 
Декларацијата за остварување на правата на албанското население на 
отцепување заради ослободување од тоталитарното и асимилаторско 
панславјанско ропство, а поврзано со тоа и определбата изразена во 
точка 7 од Декларацијата за тесна соработка меѓу политичките партии 
во Југославија и Албанија и за формирање на сеалбанско собрание како 
носител на сеалбанската платформа. Од тие причини Судот оцени дека 
точка 4 став 3 и точките 2 и 7 во означените делови од Декларацијата не 
се во согласност со член 20 став 3 од Уставот. 

Наспроти оценките и ставовите во т.2, точка 5 став 2 и точка 6 
\ став 2 од Декларацијата, во кои се изразуваат ставови за тоталитарно и 

асимилаторско панелавјанско ропство, терор, бројни масакри и гено-
цид врз албанската националност и за нејзината денационализација и 
асимилација, Судот утврди дека во Преамбулата на Уставот на Репу-
блика Македонија се поаѓа и од историскиот факт дека Македонија е 
конституирана како национална држава на македонскиот народ, во која 
се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство 
на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и 
другите националности кои живеат во Република Македонија. Според 
член 2 од Уставот на Република Македонија суверенитетот произлегува 
од граѓаните и им припаѓа на граѓаните, а според член 9 од Уставот сите 
граѓани се еднакви во слободите и правата независно, помеѓу другото, 
од националното потекло. Од друга страна, во Уставот е обезбедена 
посебна заштита и посебни права на националностите и нивните 
припадници. Така, според член 7 од Уставот покрај македонскиот јазик 
и кирилското писмо, во службена употреба е и јазикот и писмото на 
националностите во единиците на локалната самоуправа во кои нејзи-
ните припадници се во мнозинство или во значителен број, на начин 
односно под услови и на начин утврдени со закон, според член 48 од 
Уставот припадниците на националностите имаат право слободно да ги 
изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и национални особе-
носта и се гарантира етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот 
идентитет и правото на припадниците на националностите да основаат 
културни, уметнички, научни и други институции и здруженија, како и 
право на настава на својот јазик во основното и средното образование 
на начин утврден со закон. Од изнесените уставни одредби, според 
мислењето на Судот, недвосмислено произлегува дека со Уставот е 
обезбедена целосна 1раѓанска рамноправност на припадниците на 
националностите, па и на албанската, со припадниците на македон-
скиот народ. 

Разгледувајќи ги оценките и ставовите од т. 2, т.5, ст.2 и т.б ст. 2, 
во врска со точка 4 став 3 од Декларацијата, Судот оцени дека со 
ваквиот начин на претставување на состојбите за наведната историска 
и актуелна обесправеното денационализација и асимилација на албан-
ското население, не само што се негира перспективата на заеднички 
соживот на македонскиот народ и припадниците на албанската нацио-
налност во Република Македонија, туку објективно се создава основа за 
нивно спротивставување и за поттикнување на разгорување на нацио-
нална нетрпеливост и омраза, поради што оцени дека овие точки не се 
во согласност со член 20 став 3 од Уставот на Република Македонија. 

9. Судот ги имаше предвид наводите на претставникот на НДП 
дека Декларацијата е донесена во време на важењето на поранешниот 
Устав, но оцени дека, согласно постојниот Устав на Република Македо-
нија, Уставниот суд е овластен да ја оценува уставноста, помеѓу 
другото, и на важечките про фами и статути на политичките партии и 
здруженија на граѓаните во однос на важечкиот Устав, без оглед на тоа 
дали тие се донесени пред неговото прогласување. Но, и покрај тоа, 
Судот укажува дека и во член 5 став 2 и Амандманите 1-ХУ1 и 
точка 1 и точка 7 од Амандман 1-ХХ на поранешниот Устав беа 
содржани во основа идентични одредби како и одредбите од постојниот 
Устав на Република Македонија кои се однесуваат на прашањата што 
се поставуваат во врска со оспорената декларација, тоа особено може 
да се види од точка 7 на Амандман 1ЈСХ на поранешниот Устав, според 
кој беше забрането политичко организирање и дејствување; насочено 
кон насилна промена на уредувањето утврдено со Уставот, загрозување 
на независноста на земјата и на територијалната целокупност на 
Републиката, кршење на слободите и правата на човекот и граѓанинот 
загарантирани со Уставот, како и кон разгорување на национална, 
расна и верска омраза и нетрпеливост. 

10. Имајќи го предвид писменото обраќање на НДП, како и 
искажувањето на претставникот на НДП на јавната расправа, Устав-
ниот суд оцени дека постојат услови да му даде можност на Собранието 
на ИДО само да ја отстрани неуставност на деловите од Декларацијата 
означени во точката 1 од ова решение. 

11. Врз основа на јавната расправа, Уставниот суд оцени дека не 
постојат основи за натамошно водење на постапката за оценување 
уставноста на уводниот дел, т.1, т.З и т.4 ст. 1 од Декларацијата. 

12. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 
и 3 од ова решение. 

У. бр. 189/91 Претседател 
19 март 1992 година н а Уставниот суд на 

С к о п ј е Република Македонија^ 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СИЗ З А ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 
33. 

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба 
за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија, 
Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија на 
седницата одржана на 17.12,1991 година донесе 

Т А Р И Ф Е Н СИСТЕМ 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ТАРИФНИОТ СИСТЕМ З А ПРОДАЖБА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во Тарифниот систем за измена и дополнување на 

Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 47/89), член 2 се менува 
и гласи: 

„Овој Тарифен систем влегува во сила осмиот ден 
од денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Член 2 
Овој тарифен систем влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување. во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

ССИЗЕМ бр. 161/28/3 
17 декември 1991 година 

Скопје Претседател, 
дипл.ел.инж. Влатко Гаврилов, 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на 
брак помеѓу тужителката Стојка Анастасова од ^Соколарци и Живко 
Анастасов од истото село, на привремена работа во Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Живко Анастасов да се јави пред судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник 
кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. 

По истекот на овој рок, на тужениот ќе му биде.поставен за 
привремен застапник стручниот соработник при овој суд Виолета 
Миладинова кој ќе го застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр.233/91. (94) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје 11-Скопје е поведена постапка за 
измена на одлуката за .чување на деца по тужбата на тужителот 
Стојчески Власте од Скопје, против тужената Стојческа Дијана, ул. 
„Методија Митевски“ бр. Ќ-2/3 од Скопје, сега со непозната адреев. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во судот или да 
назначи свој полномошник. Во спротивно, ќе б биде назначен привре-
мен старател кој во оваа постапка ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, VII П. бр. 773ЛЈ2. (96) 
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ОПШТИНСКИ СУД в о ГОСТИВАР, 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг по 
тужбата на тужителот ОП „Напредок44 против тужениот Муслија 
Кадри од с. Ломница. Вредност на спорот 15.533,00 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. 

Доколку не се јави во определениот рок, во постапката ќе го 
застапува Петреси Васил, дипломиран правник, сќ до правосилното 
окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. (98) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Се повикува лицето Нанчо Стојчевски од с. Кривени, со последно 
место на живеење во Истанбул - Турција, како и секој друг што знае за 
неговдрт живот да се јави во Општинскиот суд во Ресен, во рок од три 
месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република 
Македонија“. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Ресен, Впп. бр. 22/92. (97) 

ОПШТИНСКИ д у д ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопстве-
ност по тужбата на тужителката Сузана Сеадини од Тетово против 
тужениот Кенан Сеадини од Тетово, а сега се непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да достави адреса или овласти полномошник 
кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник кој 
ќе ги застапува неговите интереси. , 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 491/92. (95) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст. бр. 144/91 од 15.Х.1991 година е отворена стечајна постапка над 
ПТП „Балкан промет“ - Пробиштип. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управител е поставен Киро Димитров од Пробиштип. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ со пријава таксирана со 
100,00 динари со вирманска уплатница на жиро сметка 40100-840-033-
3338 Републички буџет и докази во два примероци. 

, За испитување на побарувањата се закажува рочиште за 
10.VI. 1992 година, во 9,00 часот, соба бр. 52 во просториите на овој суд. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.Х.1991 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип (630) 

Окружниот стопански суд во Битола донесе решение за заклучу-
вање на стечајната постапка против должникот ОП „Пе л агонија 
стандард“4 Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (631) 

Окружниот стопански суд во Битола преку стечајниот совет со 
решението Сг! 24/92 од 12.1.1992 година отвори стечајна паостапка кон 
должникот ПП „Три Брсјаци" Прилеп. 

За стечаен судија го определи Коста Споа, а за стечаен управител 
Спиро Спировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со 
пријави во 2 примероци со докази во рок од 5 дена од добивањето на 
огласот, таксирани со 100,00 динари судски такси. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 
27. V. 1992 година во 12 часот. 

Се повикуваат должниците Да ги намират своите долгови без 
одлагање. 

Огласот е објавен на огласната табла на 18.111. 1992 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (626) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 182/91 
од 15.1У.1992 година, објавува дека стечајната постапка кон должникот 
ПП ,Ладо промет“ од Прилеп е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (627) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Ст. бр. 21/90 од 
23.IV. 1992 година, објавува ден а стечајната постапка над 3 3 „Кокооп"-
-Кочани се заклучува. По правосилноста на решението 3 3 „Кокооп"-
-Кочани ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот преку овој 
суд до Стопанскиот суд на Македон^а-Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (628) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 18/92 
од 9.Ш.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Корал "-П рил е и 
отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (621) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 21/92 
од 9.Ш.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Вема“-Прилеп 
отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (622) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 33/92 
од 9.Ш.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Бог'-Прилеп 
отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (623) 

Т А Р И Ф А 
З А ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ ВО 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“ 

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, 
оставински расправи, повикување на наследници со 
непознато место на живеење и сл. - 1.000,00 денари за 
едно објавување. 

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: -
800,00 денари за еден ред чукан на машина. 

3. ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот 
регистар на РО и претпријатија - 8.000,00 денари за 
едно објавување. 

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и 
претпријатија - 4.000,00 денари за едно објавување. 

5. ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот 
регистар на дуќани и приватни претпријатија - 8.000,00 
денари за едно објавување. 

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на дуќани и 
приватни претпријатија - 4.000,00 денари за едно обја-
вување. 

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на прет-
ставништва на странски лица -16.000,00 денари за едно 
о бј авување. 

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ 
на претпријатијата - 400,00 денари за еден ред чукан на 
машина. 

9. ПАСОШИ - 800,00 денари за едно објавување. 
10.. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ -

800,00 денари за едно објавување. 
11. ПЕЧАТИ и ШТЕМБИЛИ - 1.000,00 денари за 

едно објавување. 
12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВ-

НИ КНИШКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ И КРЕДИТ-
НА ПИСМА И СЕРВИСНИ КНИШКИ - 500,00 дена-
ри за едно објавување.' 

13. МЕНИЦИ, КАРИРАН!! ЧЕКОВИ И АК-
ЦЕПТНИ НАЛОЗИ: - 1.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

14. РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење на 
занаетчиска дејност - 800,00 денари за едно објавување. 

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
работни книшки, ученички книшки, свидетелства, вое-
ни книшки, ловечки исправи, оружен лист и друга 
лични документа - 200,00 денари за едно објавување. 

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ -
ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ - 20.000,00 денари за една 
страница во весникот. 

За да се објави оглас од точка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13 и 14 и 15 во „Службен весник на Република 
Македонија“ парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови 
огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка 
во законски рок. 

Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
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НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Располага со следните изданија: 

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
500,00 денари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ З А ВЛАДАТА И З А 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 600,00 денари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАНСТВОТО 

900,00 денари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 600,00 денари 
ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 400,00 денари 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 300,00 денари 
ЗАКОН З А ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН З А 
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 200,00 денари 
ЗАКОН З А ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

350,00 денари 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 
- за периодот 1980-1984 година, Ш книга -

4.000,00 денари 
Порачки може да се испраќаат на “адреса: БИРО 

Службен весник на Република Македонија, Скопје, ул, 
„Васил Ѓоргов“ бб, п.фах 51, а средствата да се 
уплатуваат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 
работните односи („С51ужбен весник на СРМ“ бр. 20/90, 
27/90, 10/91 и 18/92), Министерството за труд и социјал-
на политика О Б Ј А В У В А 

1. Загарантираниот личен доход за полно работно 
време на работникот за месец април 1992 година изне-
сува 13.700,50 динари. 

2. За остварување на правата во областа на опште-
ствените дејности за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец април 1992 година тој изнесува 
10.960,40 динари. Министер 

за труд и социјална политика, 
Илјаз Сабриу с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

533. Одлука за именување советник на прет-
седателот на Република Македонија за 
прашања од областа на правниот и по-
литичкиот систем 461 

534. Програма за премер и катастар на не-
движностите во периодот од 1992 до 
?001 година 461 

535. Програма за реализација на активно1 

стите за следење на квалитативните и 
квантитативните карактеристики на во-
дите што ја хранат Жеденската акуму-
лација и изворот Рашче за периодот од 
1992до 1994година 467 

536. Одлука за ослободување од плаќање 
царини при увозот на лекови, потрошен 
медицински материјал и супстанци за 
производство на лекови кои не се прои-
зведуваат во Републиката 470 

537. Решение за разрешување претседател, 
потпретседател, секретар и членови на 
Извршниот одбор за вршење на работи-
те на Собранието на општина Тетово . . 470 

538. Решение за давање согласност на Одлу-
“ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦОУ „Крсте Мисир-
ков“ - Гевгелија 470 

539. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ОУ „Христо Антески“ 
с .Требош-Тетово 470 

540. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ОУ „11 Октомври“ -
Куманово 470 

541. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦСНО „Злате Мала-
коски" - Гостивар 470 

542. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на УСО „Кочо Рацин“ -
Скопје 471 

543. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Центарот за социјална 
работа - Охрид 471 

544. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на РО за згрижување и 
воспитание „11 Октомври“-Скопје . . . 471 

545. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Народниот театар во 
Куманово 471 

546. Решение за определување претставници 
на Републиката во Советот на РО за 
згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст „Јасна Ристеска“ 
- Охрид 471 

547. Решение за определување претставници 
на Републиката во Советот на РО за 
згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „Вера 
Циривири-Трена" - Штип 471 

548. Решение за определување претставник 
на Републиката во Советот на РО за 
згрижување и воспитание „8-ми Март“ -
Струга 472 

549. Решение за определување претставници 
на Републиката во Советот на РО за 
згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „На-
ша иднина“ - Прилеп 472 

550. Решение за недавање согласност на Од-
луката за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на РО БИД „Мисирко-
в “ - Б и т о л а 472 

551. Решение за назначување помошник на 
министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство 472 

552. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У.бр.4/91 од 18 март 1992 г о д и н а . . . . 472 

553. Решение на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 189/91 од 19 март 1992 година 473 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
33. Тарифен систем за измена и дополнува-

ње на Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија 474 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фах 51. Жиро сметка 40100-603-12498. Печат 

Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 


