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Врз основа на член 32 од Законот за системот 

на финансирање на општите општествени и заед-
нички потреби („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 56/91), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ БУЏЕТ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1991 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“, бр.^ 36/91 и 
56/91), се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата за посебни наме-ни: 

1. Во Раздел 1 - Претседател на Република Ма-
кедонија, позиција 6, конто 410 — Лични доходи на 
функционерите и раководните работници, износот 
„4.630.000" се заменува со износот „4.929.000". 

2. Во Раздел 2 - Собрание на Република Маке-
донија, позиција 9, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, 'износот „15.420.000" се заменува со из-
носот „16.221.000", позиција 13, конто 401/1 - Опште-
ствена исхрана износот „3.380.000", се заменува со 
износот „3.411.000", позиција — 15, конто 410 — 
износот ,„20.220.000" се заменува со износот „23.815. 
ООО“, позиција 16, конто 410 лични доходи на пра-
тениците, износот „21.298.000" се заменува со изно-
сот „21.361.000", позиција 18, конто 418 - Патни и 
дневни трошоци на пратениците и избрани и име-
нувани лица износот „3.900.000", се заменува со из-
носот „5.900.000". 

3. Во Раздел 3 — Уставен суд на Македонија, по-
зиција 23 — конто 400 — лични доходи на работни-
ците, износот „2.198.000", се заменува со износот 
„2.259.000", позиција 28, конто 410 — лични доходи 
на функционерите и раководните работници, изно-
сот „ѕ.ооо.ооо", се заменува со износот „ѕ.ио.ооо". 

4. Во Раздел 4 — Влада на Република Македо-
нија, позиција 30, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „10.860.000" се заменува со из-
носот „11.653.000"; позиција 34, конто 410 — изно-
сот „25.840.000", се заменува со износот „25.550.000". 

5. Во Раздел 5 — Управа за заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, позиција 40, 
конто 400 — Лични доходи на работниците, изно-
сот „50.715.000" се заменува со износот „53.294.000", 
позиција 43, конто 401/1 —. општествена исхрана, 
износот „7.697.000" се заменува со износот „7.885.000". 

6. Во Раздел 6 — Секретаријат за законодавство, 
позиција 53, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.512.000" се заменува со износот 
„1.605.000". 

7. Во Раздел 7 — Секретаријат за кадровски пра-
шања, позиција 58, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „1.688.000" се заменува со изно-
сот „1.770.000", позиција 62, конто 410 — Лични до-
ходи на функционерите и раководните работници, 
износот „1.174.000", се заменува со износот „1.194. 
ооо“. 

8. Во Раздел 9 — Министерство за народна од-
брана, позиција 70, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „67.298.000" се заменува со 
износот „72.706.000", позиција 71, конто 400/1 — 

Средства за заедничка потрошувачка, износот „4.000 
ооо“ се заменува со износот „2.344.000", позиција 73 
конто 401/1 — општествена исхрана, износот „4.700 
ООО“ се заменува со износот „6.953.000", позиција 75 
конто 410 — Лични доходи на функционерите и ра 
ководните работници, износот „5.300.000" се замену-
ва со износот „5.315.000" позиција 77, конто 420 — 
средства за упат на регрути во ЈНА, износот „14.000. 
ООО“, се заменува со износот „10.536.000". 

9. Во Раздел 10 — Министерство за внатрешни 
работи, позиција 78, конто 400 — Лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците, износот 
„247.160.000" се заменува со износот „306.640.000", по-
зиција 79, конто 400 — Лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците во ОВР, износот „1. 
022.000.000" се заменува со износот „992.000.000", по-
зиција 80, конто 400 — Лични доходи и заедничка 
потрошувачка на Центарбт за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита, износот 
,.19.372.000" се заменува со износот ,„24.248.000", по-
зиција 85, конто 410 - - Лични доходи и заедничка 
потрошувачка на функционерите и . раководните ра-
ботници, износот „7.926.000", се заменува со, износот 
„9.133.000". 

10. Во Раздел 11 — Министерство за правосуд-
ство и управа, позиција 90, конто 400 — Лични до-
ходи на работниците, износот „77.040.000" се заме-
нува со износот „87.127.000", позиција 93, конто 401/1 
— Општествена исхрана, износот „11.240.000", се за-
менува со износот „11.864.000" позиција 95, конто 410 
— Лични доходи на функционерите и раководните 
работници, износот „3.308.000" се заменува со изно-
сот „3.505.000" позиција 97, конто 418 — Надомес-
ток на лицата за неоправдано поминато време во 
притвор и во истражен затвор, износот „40.000.000" 
се заменува со износот „9.600.000". 

11. Во Раздел 12 — Министерство за односи со 
странство, позиција 107а, конто 418 — Посебни функ-
ционални расходи износот ,10.000.000" се брише. 

12. Во Раздел 13 — Министерство за финансии, 
позиција 108, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „80.384.000" се заменува со износот 
„83.997.000", позиција 111, конто 401/1 — Општестве-
на исхрана, износот „8.724.000" се заменува со изно-
сот „7.624.000", позиција 113, конто 410 - Лични до-
ходи на функционерите и на раководните работници, 
износот „3.550.000", се, заменува со износот „3.772. 
ооо“. 

13. Во Раздел 14 - Министерство за стопанство, 
позиција 114, конто 400 - Лични доходи на работ-
ниците, износот „29.581.000" се заменува со износот 
„34.741.000", позиција 117, конто 401/1 —- општествена 
исхрана, износот „3.032.000" се заменува со износот 
„3.514.000", позиција 119, конто 410 — Лични доходи 
на функционерите и раководните работници износот 
„4.726.000" се заменува со износот „5.068.000".^ 

14. Во Раздел 15 - Дирекција з а републички 
стокови резерви, позиција 121, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „788.000" се заме-
нува со износот „795.000", позиција 126, конто 410 
— Лични доходи на функционерите и раководните 
работници, износот „854.000" се заменува со износот 
„909.000". 

15. Во Раздел 17 — Министерство за урбанизам, 
градежништво, сообраќа ј и екологија позиција 134, 
конто 400 — Лични доходи на работниците, износот 
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„43.096.000" се заменува со износот „44.806.000", по-
зиција 140, конто 410 — Лични доходи на функцио-
нерите и раководните работници, износот „4.350.000", 
се заменува со износот „4.860.000". 

16. Во Раздел е в — Сеизмолошка опсерваторија, 
позиција 150, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците„ износот „1.920.000" се заменува со износот 
„2.022.000". 

17. Во Раздел 19 — Министерство за земјоделие, 
шумарство и водостопанство, позиција 155, конто 400 

Лични доходи на работниците, износот „34.076. 
ооо“ се заменува со износот „36.206.000", позиција 
158, конто 401/1 — општествена искрана, износот 
„3.574.000" се заменува со износот „3.710.000". 

18. Во Раздел 20 — Министерство за труд и со-
цијална политика, позиција 163, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „17.922.000" се за-

.менува со износот „19.345.000", позиција 168, конто 
410 — Лични доходи на функционерите и раковод-
ните работници, износот „2.760.000" се заменува со 
износот „3.081.000", позиција 169, конто 454 — Сред-
ства за реализација на Законот за цивилните инва-
лиди од војната, износот „14.200.000" се заменува со 
износот „11.953.000", позиција 170, конто 454 — 
Средства за реализација на Законот за заштита на 
семејствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба, износот „6.300.000" се заменува со износот 
„7.800.000", позиција 173, конто 454 — Средства за 
учество на Републиката во финансирањето на мерки 
и активности за реализација на популационата по-
литика во Република Македонија, износот „2.400.000" 
се заменува со износот „500.000", позиција 176-6, 
конто 454 — Трошоци за помош на бегалците од 
кризните подрачја на Југославија, износот „45.000. 
ООО“ се заменува со износот „35.000.000". 

19. Во Раздел 21 — Министерство за образова-
ние и физичка култура, позиција 181, конто 401/1 — 
Општествена исхрана износот „1.200.000" се заменува 
со износот „1.209.000"; позиција 183, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „1.914.000" се заменува со износот 
„2.650.000", позиција 187, конто 450 — Финансира-
ње на дејностите од основното образование, износот 
„1.бб5.ооо.ооо" се заменува со износот „1.912.000.000". 

20. Во Раздел 22 — Педагошки завод на Маке-
донија, позиција 189, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „22.768.000" се заменува со из-
носот „23.749.000", позиција 192, конто 401/1 — Оп-
штествена исхрана, износот „1.980.000" се заменува 
со износот „2.284.000". 

21. Во Раздел 23 — Министерство за наука, по-
зиција 199, конто 401/1 — Општествена исхрана, из-
носот „488.000", се заменува со износот „556.000". 

22. Во Раздел 25 — Министерство за култура, по-
зиција 211, конто 400 — Лични доходи на работни-
ците, износот „7.700.000" се заменува со износот 
„4.800.000", позиција 214, конто 401/1 — Општествена 
исхрана, износот „546.000", се заменува со износот 
„603.000". 

23. Во Раздел 26 — Министерство за здравство, 
позиција 225, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „7.372.000" се заменува со износот 
„7.847.000", позиција 230, конто 410 — Лични доходи 
на функционерите и раководните работници, износот 
„1.578.000", се заменува со износот „1.584.000". 

24. Во Раздел 27 .— Министерство за информа-
ции, позиција 241, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „1.162.000" се заменува со изно-
сот „1.261.000", позиција 249, конто 418 — Трошоци 
за инфбрмативно-пропагандни дејности во странство, 
износот „з.ооо.ооо" се заменува со износот „1.ооо.ооо". 

25. Во Раздел 28 — Републичка комисија за одно-
си со верските заедници, позиција 257, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „804.000" се заменува со износот-
„893.000". 

26. Во Раздел 29 — Републичка геодетска упра-
ва, позиција 259, конто 400 — Лични доходи на ра-
ботниците, износот ,„42.964.000" се заменува со изно-
сот „46.835.000", позиција 262, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана, износот „5.889.000" се заменува со 

износот „6.109.000", позиција 264, конто 410 — Лич-
ни доходи на функционерите и раководните работ-
ници, износот „2.234.000" се заменува со износот 
„2.256.000". 

27. Во Раздел 30 — Републички завод за статис-
тика, позиција 266, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „22.132.000" се заменува со из-
носот „22.219.000", позиција 278, конто 418 — Попис 
на населението, домаќинствата и земјоделските сто-
панства, износот „143.172.000" се заменува со износот 
,доо.ооо.ооо". 

28. Во Раздел 31 — Републичка хидрометеоро-
лошки завод, позиција 283, конто 400 — Лични до-
ходи на работниците, износот „15.220.000" се заме-
нува со износот „19.588.000", позиција 287, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „2.762.000" се 
заменува со износот „2.770.000", позиција 289, конто 
410 — Лични доходи на функционерите и раковод-
ните работници, износот „920.000" се заменува со 
износот „1.011.000". 

29. Во Раздел 32 — Архив на Македонија, пози-
ција 297, конто 400 — Лични доходи на работниците, 
износот „20.272.000" се заменува со износот „29.700. 
ООО“, позиција 300, конто 401/1 — Општествена исхра-
на, износот „2.535.000", се заменува со износот „2. 
582.000", позиција 303, конто 410 — Лични доходи 
на функционерите и раководните работници, изно-
сот „1.818.000" се заменува со износот „1.842.000". 

30. Во Раздел 33 — Републички завод за судски 
вештачења, позиција 308, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „8.540.000" се заменува со 
износот „8.896.000", и позиција 313, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници, износот „1.698.000", се заменува со изно-
сот „1.795.000". 

31. Во Раздел 34 — Републички штаб за терито-
ријална одбрана, позиција 315, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „49.700.000", се заме-
нува СО ИЗНОСОТ „52.948.000". 

32. Во Раздел 35, — Македонска академија на 
науките и уметностите, позиција 320, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „6.974.000" 
се заменува со износот „7.389.000" и позиција 326, 
конто 410 — Надоместок за академиците, износот 
„2.216.000" се заменува со износот „2.783.000". 

33. Во Раздел 36 — Матица на иселениците од 
Македонија, позиција 329, конто 400 — Лични дохо-
ди на работниците, износот „1.666.000" се заменува 
со износот „1.821.000", позиција 334, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници, износот „586.000" се заменува со износот 
„592.000". 

34. Во Раздел 37 — Врховен суд на Македонија, 
позиција 338, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „4.346.000" се заменува со износот 
„4.687.000", позиција 341, конто 401/1, општествена 
исхрана, износот „946.000" се заменува со износот 
„952.000", позиција 342, конто 410 — Лични доходи 
на судиите, износот „6.974.000" се заменува со изно-
сот „7.450.000". 

35. Во Раздел 38 — Стопански суд на Македони-
ја, позиција 345. конто 400 — Лични доходи на вра-
ботените, износот „1.486.000" се заменува со износот 
„1.529.000". 

36. Во Раздел 39 — Јавно обвинителство на Ма-
кедонија, позиција 352, конто 400 — ^ Лични доходи 
на работниците„ износот „1.162.000", се заменува со 
износот „1.191.000". 

37. Во Раздел 40 Јавно правобранителство на 
Македонија, позиција 358, конто 400 - Лични дохо-
ди на работниците, износот „1.082.000" се заменува 
со износот „1.154.000", позиција 362, конто 410 — 
Лични доходи на јавниот правобранител и на заме-
ниците, износот „1.190.000" се заменува со износот 
„1.559.000". 

38. Во Раздел 41 — Републички суд за прекршо-
ци, позиција 363, конто 400 — Лични доходи на ра-
ботниците, износот „2.400.000", се заменува со изно-
сот „2.525.000", позиција 367а, конто 410 — Лцчни 
доходи на судиите, износот „2.956.000" се заменува 
со износот „3.117.000". 
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39. Во Раздел 42 — Окружен суд — Битола, по-
зиција 369, конто 400 - Лични доходи на вработени-
те, износот „4.368.000" се заменува со износот „4.556. 
ООО“, позиција 374, конто 410 — Лични доходи на 
судиите, износот „4.684.000", се заменува со износот 
„4.962.000". 

40. Во Раздел 43 — Окружен суд — Скопје, по-
зиција 378, конто 400 — Лични доходи на работни-
ците, износот „11.042.000" се заменува со износот 
„11.211.000", позиција 381, конто 401/1 — Општестве-
на исхрана, износот „1.900.000", се заменува со изно-
сот „1.939.000", позиција 383, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „10.562.000" се заменува 
со износот „10.648.000". 

41. Во Раздел 45 — Окружен суд — Штип, пози-
ција 391, конто 400 — Лични доходи на работници-
те, износот „3.108.000" се заменува со износот „3. 
266.000", позиција 396, конто 410 — Лични доходи 
на судиите, износот „3.134.000" се заменува со изно-
сот „3.305.000". 

42. Во Раздел 46 - Окружен стопански суд — 
Битола, позиција 400, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „2.956.000", се заменува со 
износот „3.048.000", позиција 405, конто 410 — Лич-
ни доходи на судиите, износот „1.920.000" се заме-
нува со износот „2.032.000". 

43. Во Раздел 47 — Окружен стопански суд — 
Скопје, позиција 407, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „14.550.000" се заменува со из-
носот „15.185.000", позиција 410, конто 401/1 — Оп-
штествена исхрана, износот „2.714.000" се заменува со 
износот „2.718.000", позиција 412, конто 410 — Лич-
ни доходи на судиите, износот „10.512.000" се заме-
нува со износот „10.564.000". 

44. Во Раздел 48 — Окружен стопански суд — 
Штип, позиција 414, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „2.728.000" се заменува со изно-
сот „2.872.000", позиција 419, конто 410 — Лични до-
ходи на судиите, износот „2.198.000" се заменува со 
износот „2.252.000". 

45. Во Раздел 49 — Окружно јавно обвинителство 
— Битола, позиција 421, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „1.076.000" се заменува со 
износот „1.110.000", позиција 426, конто 410 — Лични 
доходи на обвинителот и на замениците, износот 
„1.920.000" се заменува со износот „1.955.000". 

46. Во Раздел 50 — Окружно јавно обвинителство 
— Скопје, позиција 428, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „3.436.000" се заменува со 
износот „3.574.000", позиција 433, конто 410 — Лични 
доходи на обвинителот и на замениците, износот 
„5.558.000" се заменува со износот ,„5.830.000". 

47. Во Раздел 51 — Окружно јавно обвинителство 
— Штип, позиција 440, конто 410 — Лични доходи 
на обвинителот и на замениците, износот „1.604.000" 
се заменува со износот „1.690.000". 

48. Во Раздел 52 — Суд на здружен труд на 
Македонија, позиција 447, конто 410 — Лични доходи 
на судиите, износот „2.426.000" се заменува со изно-
сот „2.567.000". 

49. Во Раздел 53 — Основен суд на здружен труд 
— Битола, позиција 455, конто 410 — Лични доходи 
на судиите, износот „1.566.000" се заменува со износот 
„1.634.000". 

50. Во Раздел 54 — Основен суд на здружен 
труд — Скопје, позиција 457, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „6.342.000" се заме-
нува со износот „6.679.000", позиција 459 конто 410 
— Материјални трошоци, износот „900.000" се заме-
нува со износот „1.100.000", позиција 462, конто 410 
— Лични доходи на судиите, износот „4.972.000" се 
заменува со износот „5.280.000", позиција 463, конто 
418 — Трошоци за затоплување износот „150.000" се 
заменува со износот „220.000", позиција 464 конто 
418 — Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти 
лица, износот „16.000" се заменува со износот „19.000". 

51. Во Раздел 55 — Основен суд на здружен 
ТРУД — Штип, позиција 465, конто 400 — Лични до-
ходи на работниците, износот „1.870.000" се заменува 
со износот „1.967.000", позиција 470, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „1.288.000" се заме-

, нува со износот „1.362.000". 

52. Во Раздел 56 —. Казнено-поправен дом — 
Идризово, позиција 472, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „21.956.000" се заменува со 
износот „22.956.000", позиција 477;, конто 410 — Лич-
ни доходи на функционерите и раководните работ-
ници, износот „399.000", 1 се заменува со износот 
„409.000". 

53. Во Раздел 57 — Воспитно-поправен дом — 
Тетово, позиција 480, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „6.046.000" се заменува со изно-
сот „6.453.000", позиција 485, конто 410 — Лични до-
ходи на функционерите и на раководните работници, 
износот „364.000" се заменува со износот „374.000". 

54. Во Раздел 58 — Казнено-поправен дом од 
отворен вид — Струга, позиција 489, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „1.271.000" се 
заменува со износот „1.332.000", позиција 494, конто 
410 — Лични доходи на функционерите и на рако-
водните работници, износот „384.000", се заменува со 
износот „396.000". 

55. Во Раздел 59 — Младински совет на Македо-
нија, позиција 497, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „1.484.000", се заменува со изно-
сот „1.580.000". 

56. Во Раздел 60 — Републички одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од НОВ, позиција 503, 
конто 400 — Лични доходи на работниците, износот 
„615.000" се заменува со износот „648.000". 

57. Во Раздел 61 — Републичка конференција на 
Сојузот на резервните воени старешини, позиција 511, 
конто 400 — Лични доходи на работниците, износот 
„392.000" се заменува со износот „414.000", позиција 
516, конто 410 — Лични доходи на функционерите и 
раководните работници, износот „796.000" се заменува 
со износот „835.000". 

58. Во Раздел 62 — Републички фонд за кредити-
рање на побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта, позиција 518, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „667.000", се заме-
нува со износот „681.000". 

59. Во Раздел 63 - Црвен крст на Македонија 
—I Служба за барање, позиција 524, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „175.000" се 
заменува со износот „206.000". 

60. Во Раздел 64 — Средства за компензации и 
регреси, позиција 529, конто 431 — компензација на 
цената на дневните информативно-политички весници 
и друго ,износот „54.ооо .ооо“ се заменува со износот 
„82.600.000". 

61. Во Раздел 65 — Интервенции во стопанство-
то, позиција 534, конто 433 — Средства за отплата 
на кредити, износот „25.000.000" се заменува со из-
носот „7.000.000"; позиција 537, конто 433 — Уче-
ство на Републиката во реконструкција на аеродро-
мот „Скопје“, износот „16.650.000" се заменува со 
износот „650.000", позиција 538, конто 433 — Надо-
месток за псопштествени имоти износот „2.500.000" 
се заменува со износот „500.000"; позиција 539, кон-
то 433 — Учество во изградбата на водоводи во 
општините, износот „35.000.000" се заменува со из-
носот „31.000.000"^ позиција 543, конто 433 — Сред-
ства за намирување на обврските создадени со из-
градба на проектот „Фени“, износот „20.000.000" се 
заменува со износот „36.200.000"; позиција 549, кон-
то 433 — Учество во изградбата на гасоводен систем, 
износот „1.270.000" се заменува со износот „270.000"; 
позиција 553, конто 435 — Санација на банките со 
износ „5.000.000" се брише,- позиција 554, конто 
435 —. Учество на Републиката во проектот „Вардар-
ска долина“ со износ од 2.000.000" се брише. 

62. Во Раздел бб — Средства за други општестве-
ни намени, позиција 557, конто 416 за изградба и 
опремување на објекти што се од општ интерес 
на Републиката, со износ „10.000.000" се брише,- по-
зиција 559-а, конто 416 — Трошоци за оспособува-
ње на пристаништата во Охрид, износот „8.000.000" 
се заменува со износот „1000.000"; позиција 559-6, 
конто 18 — Финансирање на нови функции на Ре-
публиката, износот „20.000.000" - се заменува со из-
носот „1.000.000"; позиција 559-в, конто 418 — Ак-
тивности сврзани со демилитаризацијата на Републи-
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ката ,износот „ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 " се заменува со износот 
„ 5 0 0 . 0 0 0 " ; позиција 5 6 0 конто 4 1 8 — Трошоци за 
платен промет, износот „101.000" се заменува со 
и з н о с о т „23.238.000"; п о з и ц и ј а 573, КОНТО 454 ч— 
Учество на Републиката во финансирањето на про-
грамите за заштита на населението и преструктуи-
рање на стопанството, износот „ 3 3 3 . 6 0 0 . 0 0 0 " се заме-
нува со износот „ 2 6 0 . 6 0 0 . 0 0 0 " ; позиција 5 7 4 , конто 
457 — Средства за извршување на обврските на Ре-
публиката за посебни додатоци кон пензиите, како 
и за обврските по основ на пензиско-инвалидското 
осигурување утврдени со Закон, износот „ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
се заменува со износот „148.000.000"; позиција 577, 
конто 461 — Учество во финансирањето на програ-
мите на општествените организации, друштва, здру-
женија и сојузи, износот „ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " се заменува со 
износот „ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

63. Во Раздел 68 — Средства на резервите пози-
ција 605, контб 412 — Докуп на стаж и отпремнина 
на пензионирани работници износот ,„85.000.000" се 
заменува со износот „25.000.000"; позиција 607 кон-
то 483 — обврски од минатите години износот 
„310.000.000" се заменува со износот ,,227.000.000", 
позиција 608, конто 488 — Тековна буџетска резерва 
износот „157.397.000", се заменува со износот „155. 
397.000" позиција 609, конто 488/1 — Средства за 
усогласување на личните доходи, со износ од „5.000. 
ООО“ се брише, и позиција 609-а Конто 488/2 — 
Средства за усогласување на приходите на општин-
ските буџети до процентот на наплата на изворните 
приходи на Републичкиот буџет, износот „60.000,000" 
се заменува со износот „5.000.000". 

64. Во Раздел 69 — Општински суд Берово, по-
зиција 610, конто 400 — Лични доходи на работни-
ците, износот „711.000" се заменува со износот 
„797.000", во позиција 613, конто 401/1 општествена 
исхрана, износот „127.000" се заменува со износот 
„155.000", во позиција 615, конто 410, лични доходи 
на судиите износот „603.000" се заменува со износот 
„617.000". 

65. Во Раздел 70 — Општински суд — Битола, 
позиција 616, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „5.112.000" се заменува со износот 
„5.471.000", во позиција 621, конто 410 — Лични 
доходи на судиите износот „2.696.000", се заменува 
со износот „3.037.000". 

66. Во Раздел 71 — Општински суд — Гевгелија, 
позиција 622, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.446.000" се заменува со износот 
„1.584.000",-. во позиција 625, конто 401/1, Опште-
ствена исхрана, износот „255.000", се заменува со 
износот „311.000", позиција 627, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „1.150.000" се заменува 
со износот „1.240.000". 

67. Во Раздел 72 — Општински суд — Гостивар, 
позиција 628, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „2.848.000" се заменува со износот 
„3.115.000" во позиција 631, конто 401/1 општествена 
исхрана, износот „472.000" се заменува со износот 
„478.000" во позиција 633, конто 410 — Лични доходи 
на судиите, износот „2.260.000" се заменува со изно-
сот „2.531.000". 

68. Во Раздел 73 — Општински суд — Дебар, 
позиција 634, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците,. износот „579.000" се заменува со износот 
„634.000", во позиција 637, конто 401/1 општествена 
исхрана, износот „97.000" се заменува со износот 
„125.500", во позиција 639, конто 410 - Лични до-
ходи на судиите износот „369.000" се заменува со 
износот 1,486.000". 

69. Во Раздел 74 — Општински суд — Делчево, 
позиција 640, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „932.000" се заменува со износот 
„1.011.500"; во позиција 643, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана, износот „165.000" се заменува со 
износот „204.000"; во позиција 645, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „703.000" се заме-
нува со износот „772.000". 

70. Во Раздел 75 — Општински суд — Кавадар-
ци, позиција 646, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „1.384.000" се заменува со из-

носот „1.507.000"; во позиција 649, конто 401/1 оп-
штествена исхрана, износот „232.000" се заменува со 
износот „246:000",- во позиција 651, конто 410 — 
Лични доходи на судиите . износот „1.237.000" се 
заменува со износот „1.311.000". 

71. Во Раздел 76 — Општински суд — Кичево, 
позиција 652, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.996.000" се заменува со износот 
„2.123.000"; во позиција 657, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „960.000" се заменува со 
износот „1.079.500". 

72. Во Раздел 77 — Општински суд — Кочани, 
позиција 658, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.796.000" се заменува со износот 
„2.024.500"; во џозиција 661(, коцто 401/1 — Опште-
ствена исхрана, износот „262.000" се заменува со 
износот „377.000"; во позиција 663, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „1.517.000" се за-
менува со износот „1.677.000". 

73. Во Раздел 78 — Општински суд — Кратово, 
позиција 664, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „503.000" се заменува со износот 
„549.000"; во позиција 667, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана износот „112.000" се заменува со 
износот „127.000"; во позиција 669, конто 410 — 
Лични доходи на работниците, износот „462.000" се 
заменува со износот „517.500". 

74. Во Раздел 79 — Општински суд — Крива 
Паланка, позиција 670, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „1.015.000" се заменува со 
износот „1.129.000"; во позиција 673, конто 401/1 
— Општествена исхрана износот „165.000" се заме-
нува со износот „213.000"; во позиција 675, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „800.000" 
се заменува со износот „831.500". 

75. Во Раздел 80 — Општински суд — Крушево, 
позиција 676, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „627.000" се заменува со износот 
„690.000"; во позиција 679, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана износот „120.000", се заменува со 
износот „145.000"; во позиција 681, конто 410, Лич-
ни доходи на судиите износот „683.000" се заменува 
со износот ,„771.500". 

76. Во Раздел 81 - Општински суд - Кумано-
во, позиција 685, конто 401/1 — Општествена исхра-
на, износот „532.000" се заменува со износот „581,000" 
во позиција 687, конто 410 — лични доходи на 
судиите, износот „2.997.000" - се заменува со износот 
„3.269.500". 

77. Во Раздел 82 — Општински суд — Неготино, 
позиција 688, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „754.000" се заменува со износот 
„785.000"; во позиција 691, конто 401/1 — О п ш т е -
ствена исхрана, износот „120.000" се заменува со 
износот „131.000". 

78. Во Раздел 83 — Општински суд — Охрид, 
позиција 694, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „2.649.000" се заменува со износот 
„2.819.000"; во позиција 699, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „2.163.000", се заменува 
со износот „2.433.000". 

79. Во Раздел 84 — Општински суд — Прилеп, 
позиција 700, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „3.110.000" се заменува со износот 
„3.340.000"; во позиција 703, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана„ износот „562.000" се заменува со 
износот „631.000"; во позиција 705, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „2.863.000" се за-
менува со износот „3.102.000". 

80. Во Раздел 85 — Општински суд — Радовиш, 
позиција 706, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.385.000" се заменува со износот 
„1.503.000"; во позиција 709, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана, износот „225.000" се заменува со 
износот „273.000"; во позиција 711, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „1.102.000", се 
заменува со износот „1.222.000". 

81. Во Раздел 86 — Општински суд — Ресен, 
позиција 712, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „911.000", се заменува со износот 
„959.000"; во позиција 715, конто 401/1 општествена 
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исхрана износот „135.000" се заменува со износот 
„146.000"; во позиција 7-17, конто 410 — Лични дохо-
ди на судиите, износот „609.000" се заменува со из-
носот „654.000". 

82. Во Раздел 87 — Општински суд — Свети 
Николе, позиција 718 конто 400 - Лични доходи 
на работниците, износот „704.000" се заменува со 
износот „766.ООО“; во позиција 721, конто 401/1 — 
Општествена исхрана ,износот „120.000" се заменува 
со износот „122.000"; во позиција 723, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „636.000" се за-
менува со износот „677.000". 

83. Во Раздел 88 — Општински суд — Струга, 
позиција 724, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „2.003.000" се заменува со износот 
„2.104.000"; во позиција 727, конто 401/1 Општестве-
на исхрана, износот „300.000" се заменува со износот 
„393.000"; во позиција 729, конто 410 — Лични до-
ходи на судиите, износот „1.524.000" се заменува со 
износот „1.699.000". 

84. Во Раздел 89 — Општински суд — Струми-
ца, позиција 733, конто 401/1 — Општествена исхра-
на, износот „487.000" се заменува со износот „490.000". 

85. Во Раздел 90 —. Општински суд — Тетово, 
позиција 736, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „3.636.000" се заменува со износот 
,,3.891.000"; во позиција 739, конто 401 /̂1 — Опште-
ствена исхрана, износот „615.000" се заменува со 
износот „654.000"; во позиција 741, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „2.804.000" се 
заменува со износот „3.136 000". 

86. Во Раздел 91 — Општински суд — Титов 
Велес, позиција 742, конто 400 — Лични доходи на 
работниците, износот „2.464.000" се заменува со из-
носот „2.694.000"; во позиција 745, КОНТО 401/1 — 
Општествена исхрана, износот „322.000" се заменува 
со износот „352.000"; во позиција 747, конто 410 — 
Лични доходи на судиите, износот „2.185.000" се 
заменува со износот „2.251.000". 

87. Во Раздел 92 — Општински суд — Штип, 
позиција 748, конто 400 — Лични доходи на работ-
ниците, износот „1.663.000" се заменува со износот 
„2.063.000"; е о позиција 753, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „1.796.000" се заменува 
со износот „2.013.000". 

88. Во Раздел 93 — Општински суд — Скопје 
I, позиција 754. конто 400 - Лични доходи на ра-
ботниците, износот „7.129.000" се заменува со изно-
сот „7.932.000"; позиција 759, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „5.700.000" се заменува 
со износот „6.078.000". 

89. Во Раздел 94 — Општински суд Скопје II 
— позиција- 761, конто 400 — Лични доходи на ра-
ботниците, износот „6.873.000" се заменува со изно-
сот „7.296.000"; во позиција 764, конто 401/1 - Оп-
штествена исхрана, износот „1.200.000" се заменува 
со износот „1.405.000"; во позиција 766, конто 410 
— Лични доходи на судиите, износот „4.739.000" 
се заменува со износот „5.530.000". 

90. Во Раздел 95 — Општинско јавно обвинител-
ство - Берово, позиција 771, конто 401/1 — Опште-
ствена исхрана, износот „22.000", се заменува со 
износот „27.000"; во позиција 773, конто 410 — Лич-
ни доходи на обвинителот и на замениците, износот 
,132.000" се заменува со износот „151.000". 

91. Во Раздел 96 — Општинско јавно обвини-
телство — Битола, позиција 774, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „941..ООО“ се заме-
нува со износот „1.151.000"; во позиција 777, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „150.000" се 
заменува со износот „161.000"; во позиција 779, 
конто 410 — Лични доходи на обвинителот и на 
замениците, износот „1.023.000" се заменува со изно-
сот „1.126.000". 

92. Во Раздел 97 — Општинско јавно обвинител-
ство — Гевгелија, позиција 780. конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „145.000" се заме-
нува со износот „159.000",- во позиција 783, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „45.000", се 

заменува со износот „55.000"; во позиција 785, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „537.000" се заменува со износот 
„583.000". 

93. Во Раздел 98 — Општинско јавно обвини-
телство — Гостивар, позиција 786, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „430.000" се за-
менува со износот „455.000"; во позиција 789, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „90.000" се 
заменува со износот „92.000"; во позиција 791, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „788.000" се заменува со износот 
„899.000". 

94. Во Раздел 99 — Општинско јавно обвинител-
ство — Дебар, позиција 792, конто 400 - Лични до-
ходи на работниците, износот „58.000" се заменува 
со износот „59.000"; во позиција 795, конто 401/1 — 
Општествена исхрана, износот „22.000" се заменува 
со износот „27.000"; во позиција 797, конто 410 — 
Лични доходи на обвинителот и на замениците, из-
носот „327.000" се заменува со износот „357.000". 

95. Во Раздел 100 — Општинско јавно обвини-
телство “— Делчево, позиција 798, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „73.000" се заме-
нува со износот „78.000"; во позиција 801, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „22.000" се 
заменува со износот „28 000"; во позиција 803, конто 
410 — Лични доходи на обвинителот и на замени-
ците, износот ,.280.000" се заменува со износот 
„310.000". 

96. Во Раздел 101 — Општинско јавно обвини-
телство — Кавадарци, позиција 804, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „254.000" се за-
менува со износот „290.000"; во позиција 807, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „52.000" се 
заменува со износот „54.000"; во позиција 809, конто 
410 — Лични доходи на обвинителот и на замени-
ците, износот „470.000" се заменува со износот 
„511.000". 

97. Во Раздел 102 —' Општинско јавно обвини-
телство — Кичево, позиција 810, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „394.000" се 
заменува со износот „452.000"; во позиција 813, кон-
то 401/1 — Општествена исхрана, износот „52.000" 
се заменува со износот „72.000"; во позиција 815, 
конто 410 - Лични доходи на обвинителот и на 
замениците, износот „451.000" се заменува со износот 
„491.000". 

98. Во Раздел 103 — Општинско јавно обвини-
телство — Кочани, позиција 816, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „254.000" се 
заменува со износот „280.000"; во позиција 819, 
конто 401/1 — Општествена исхрана, износот „45.000" 
се заменува со износот „46.000"; во позиција 821, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „280.000" се заменува со износот 
„305.000". 

99. Во Раздел 104 — Општинско јавно обви-
нителство — Крива Паланка позиција 822, конто 
400 — Лични доходи на работниците, износот „324. 
ООО“ се заменува со износот „353.000"; во позиција 
825, конто 401/1 — Општествена исхрана, износот 
„37.000" се заменува со износот „55.000"; во позици-
ја 827, конто 410 — лични доходи на обвинителот 
и на замениците, износот „151.000" се заменува со 
износот „170.000". 

100. Во Раздел 105 — Општинско јавно обвини-
телство — Куманово, позиција 828, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „289.000" се 
заменува со износот „316.000"; во позиција 833, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „591.000" се заменува со износот 
„678.000". 

101. Во Раздел 106 — Општинско јавно обвини-
телство — Охрид, позиција 834, конто 400 —- Лични 
доходи на работниците, износот „335.000" се заме-
нува со износот „363.ООО“; во позиција 839, конто 
410 — лични доходи на обвинителот и на замени-
ците, износот „501.000" се заменува со износот 
„561.000". 
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102. Во Раздел 107 — Општинско јавно обвини-
телство — Прилеп, позиција 843, конто 401/1 — 
Општествена исхрана, износот' „82.000" се заменува 
со износот „112.000",- во позиција 845, конто 410 — 
Лични доходи на обвинителот и на замениците, 
износот „823.000" се заменува со износот „892.000". 

103. Во Раздел 108 — Општинско јавно обвини-
телство — Радовиш, позиција 846, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „97.000" се заме-
нува со износот „99.000",- во позиција 849, конто 
401/1 — Општествена исхрана ,износот „22.000" се 
заменува со износот „26.000". 

104. Во Раздел 109 — Општинско јавно обвини-
телство — Ресен — позиција 852, конто 400 -
Лични доходи на работниците, износот „57.000" се 
заменува со износот „59.000"; во позиција 855, кон-
то 401/1 — Општествена исхрана, износот „22.000" 
се заменува со износот „23.000"; во позиција 857, 
конто 410 — лични доходи на обвинителот и на за-
мениците,, износот „289.000" се заменува со износот 
„319.000". 

105. Во Раздел НО — Општинско јавно обвини-
телство — Свети Николе — позиција 858, конто 400 
— Лични доходи на работниците, износот „136.000" 
се заменува со износот „153.000"; во позиција 861, 
конто 401/1 —- Општествена исхрана, износот „30.000" 
се заменува со износот „31.000"; во позиција 863, 
конто 410 — Лични доходи на обвинителот и на 
замениците, износот „343.000" се заменува со износот 
„360.000". 

106. Во Раздел 111 — Општинско јавно обвини-
телство — Скопје, позиција 864, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот,^.327.000" се за“-
менува со износот „2.510.000"; во позиција 867, кон-
то 401/1 — Општествена исхрана, износот „487.000" 
се .заменува со износот „501.000"; во позиција 869, 
конто 410 — Лични доходи на обвинителот и на за-
мениците, износот „4.250.000" се заменува со износот 
„4.745.000". 

107. Во Раздел 112 - Општинско јавно обвини-
телство —- Струга, позиција 870, конто 400 - Лич-
ни доходи на работниците, износот „245.000" се за-
менува со износот „264.000"; во позиција 873, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „56.000" се 
заменува со износот „64.000"; во позиција 875, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „458.000" се заменува со износот 
„506.000". 

108. Во Раздел 113 — Општинско јавно обвини-
телство — Струмицау позиција 876, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „340.000" се 
заменува со износот „381.000"; во позиција 879, кон-
то 401/1 — Општествена исхрана износот „75.000" 
се заменува со износот „76.000"; во позиција 881, 
конто 410 — Лични доходи на обвинителот и на 
замениците, износот „433.000" се заменува со изно-
сот „503.000". 

109. Во Раздел 114 — Општинско јавно обвини-
телство — Тетово, позиција 882, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „446.000" се заме-
нува со износот „492.000"; во позиција 885, конто' 
401/1 — Општествена исхрана износот „112.000" се 
заменува со износот „115.000"; во позиција 887, кон-
то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „1.045.000" се заменува со износот 
„1.165.000". 

110. Во Раздел 115 — Општинско јавно обвини-
телство — Титов Велес — позиција 888, конто 400 
— Лични доходи на работниците, износот „381.000" 
се заменува со износот „395.000"; во позиција 891, 
к о н т 401/1 — Општествена исхрана, износот 67.000" 
се заменува со износот „68.000"; во позиција 893, 
конто 410 — Лични доходи на обвинителот и на 
замениците, износот „447.000" се заменува со износот 
„549 ООО“. 

111. Во Раздел 116 — Општинско јавно обвини-
телство — Штип, позиција 894, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „310.000" се заме-
нува со износот „349.000"-; во позиција 897, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „67.000" се 
заменува со износот „68.000"; во позиција 889, кон-

то 410 — Лични доходи на обвинителот и на заме-
ниците, износот „623.000" се заменува со износот 
„736.000". 

112. Во Раздел 117 — Општинско јавно право-
бранителство — Берово, позиција 900, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „53.000" се 
заменува со износот „56.000", во позиција 903, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „15.000" се 
заменува со износот „18.000"; во позиција 905, конто 
410 — Лични доходи на правобранителот и на за-
мениците износот „130.000" се заменува со износот 
„152.000". 

113. Во Раздел 118 — Општинско јавно право-
бранителство — Битола, позиција 906, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „676.000" се 
заменува со износот „739.000"; во позиција 911, кон-
то 410 — Лични доходи на правобранителот и на 
замениците, износот „602.000" се заменува со износот 
„668.ООО“. 

114. Во Раздел 119 — Општинско јавно право-
бранителство — Виница, позиција 916, конто 410 — 
Лични доходи на правобранителот и на замениците 
износот „180.000" се заменува со износот „191.000". 

115. Во Раздел 120 Општинско јавно право-
бранителство — Гевгелија, позиција 917, конто 400 
— Лични доходи на работниците износот „146.000" 
се заменува со износот „154.000", во позиција 920, 
конто 401/1 — Општествена исхрана износот „22.000" 
се заменува со износот „32.000", во позиција 922 
конто 410 — Лични доходи на правобранителот и на 
замениците, износот „190.000" се заменува со износот 
„209.000". 

116. Во Раздел 121 — Општинско јавно право-
бранителство —. Гостивар, позиција 928 конто 410 
— Лични доходи на правобранителот и на заме-
ниците износот „654.000" се заменува со износот 
„724.000". 

117. Во Раздел 122 — Општинско јавно право-
бранителство — Дебар, позиција 929, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „54.000" се 
заменува со износот „58.000"; во позиција 932, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „15.000" се 
заменува со износот „19.000"; во позиција 934, конто 
410 — Лични доходи на правобранителот и на заме-
ниците, износот „166.000" се заменува со износот 
„173.000". 

118. Во Раздел 123 — Општинско јавно право-
бранителство — Делчево, позиција 937, конто 401/1 
— Општествена исхрана, износот „8.000", се замену-
ва со износот „10.000"; во позиција 939, конто 410 
— Лични доходи на правобранителот и на замени-
ците износот ,. 150.000" се заменува со . износот 
„161.000". 

119. Во Раздел 124 — Општинско јавно право-
бранителство — Кавадарци, позиција 940, конто 400 
— Лични доходи на работниците износот „54.000" 
се заменува со износот „59.000"; во позиција 943, 
конто 401/1 — Општествена исхрана, износот „15.000" 
се заменува со износот „16.000"; во позиција 945 
конто 410 — Лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „150.000" се заменува со изно-
сот „163.000". 

120. Во Раздел 125 — Општинско јавно право-
бранителство — Кичево, позиција 946, конто 400 — 
Лични доходи на работниците износот „245.000" се 
заменува со износот „260.000"; во позиција 949, кон-
то 401/1 — Општествена исхрана износот „30.000" 
се заменува со износот „37.000"; во позиција 951, 
конто 410 - Лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „160.000" се заменува со износот 
„168.000". 

121. Во Раздел 126 — Општинско јавно право-
бранителство — Кочани, позиција 952, конто 400 
— Л и ч н и доходи на работниците износот „108.000" 
се заменува со износот „118.000"; во позиција 957, 
конто 410 — Лични доходи на правобранителот и 
на замениците износот „130.000" се заменува со из-
носот „148.000". 

122. Во Раздел 127 — Општинско јавно право-
бранителство — Крива Паланка, позиција 958, конто 
400 - - Лични доходи на работниците износот „54 ООО“ 
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се заменува со износот „152.000"; во позиција 961, 
конто 401/1 — Општествена исхрана износот „15.000" 
се заменува со износот „27.000"; во позиција 963, 
конто 410 '— Лични доходи на правобранителот и 
на замениците износот „150.000" се заменува со из-
носот „169.000". 

123. Во Раздел 128 — Општинско јавно правобра 
нителство — Крушево, позиција 968 конто 410 — 
лични доходи на правобранителот и на замениците 
износот „160.000" се заменува со износот „169.000". 

124. Во Раздел 129 — Општинско јавно право-
бранителство — Куманово, позиција 969, конто 400 
— лични доходи на работниците, износот „204.000" 
се заменува со износот „221.000"; во позиција 972, 
конто 401/1 — општествена исхрана износот „45.000" 
се заменува со износот „47.000"; во позиција 974 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „429.000" се заменува со износот 
„472.000". 

125. Во Раздел 131 — Општинско јавно право-
бранителство — Охрид, позиција 981, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „145.000" се 
заменува со износот „159.000"; во позиција 984 копи-
то 401/1 — општес“твена исхрана износот „45.000" се 
заменува со износот „47.000", во позиција 986 конто 
410 — лични доходи на правобранителот и на заме-
ниците, износот „526.000" се заменува со износот 
„581.000". 

126. Во Раздел 132 - Општинско јавно право-
бранителство — Прилеп, позиција 987, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „401.000" се 
заменува со износот „446.000"; во позиција 990, кон-
то 401/1 — општествена исхрана' износот „68.000" се 
заменува со износот „69.000" во позиција 992, конто 
410 — лични доходи на правобранителот и на за-
мениците износот „520.000" се заменува со износот 
„576.000". 

127. Во Раздел 133 — Општинско јавно право-
бранителство — Радовиш позиција 993, конто 400 
— лични доходи на работниците износот „147.000", 
се заменува со износот „163.000"; во позиција 996, 
конто 401/1 — општествена исхрана износот „23.000" 
се заменува со износот „27.000"; во позиција 998, 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „160.000" се заменува со износот 
„176.000". 

128. Во Раздел 134 — Општинско јавно право-
бранителство — Ресен, позиција 999, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „69.000" се 
заменува со износот „77.000"; во позиција 1002, кон-
то 401/1 — општествена исхрана износот „15.000" 
се заменува со износот „16.000"; во позиција 1004, 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „145.000" се заменува со износот 
„162.000". 

129. Во Раздел 135 — Општинско јавно право-
бранителство — Свети Николе, позиција 1007, конто 
401/1 — општествена исхрана износот „8.000" се за-
менува со износот „11.ООО“,- во позиција 1009, конто 
410 — лични доходи на правобранителот и на за-
мениците износот „175.000", се заменува со износот 
„234.000". 

130. Во Раздел 136 — Општинско јавно право-
бранителство — Скопје, позиција 1010, конто 400 — 
лични доходи на работниците, износот „1.255.000" 
се заменува со износот „1.487.000", во позиција 1015, 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „864.000" се заменува со износот 
,. 968.000". 

131. Во Раздел 137 — Општинско јавно право-
бранителство — Струга — позиција 1016 конто 400 
— лични доходи на работниците износот „147.000" 
се заменува со износот „151.000"; Во позиција 1019, 
конто 401/1 — општествена исхрана износот „30 ООО“ 
се заменува со износот „37.000"; во позиција 1021, 
конто 410 — лични доходи на 1правобранителот и на 
замениците износот „294.000" се заменува со износот 
„328.000". 

132. Во Раздел 138 — Општинско јавно право-
бранителство Струмица позиција 1022 конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „54.000" се 
заменува со износот „59.000"; во позиција 1025, кон-

то 401/1 — општествена исхрана износот „23.000" се 
заменува со износот „31.000"; во позиција 1027, кон-
то 410 — лични доходи на правобранителот и на за-
мениците износот „471.000" се заменува со износот 
„529.000". 

133. Во Раздел 139 — Општинско јавно право-
бранителство — Тетово, позиција 1028, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „200.000" се 
заменува со износот „222.000"; во позиција 1033, 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „615.000" се заменува со износот 
„689.000". 

134. Во Раздел. 140 — Општинско јавно право-
бранителство — Титов Велес, позиција 1034, конто 
400 — лични доходи на работниците износот „286. 
ооо." се заменува со износот „320.000", во позиција 
1039, конто 410 — лични доходи на правобранителот 
и “на замениците износот „160.000" се заменува со 
износот ,„177.000". 

135. Во Раздел 141 — Општинско јавно право-
бранителство — Штип позиција 1040, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „54.000" се 
заменува со износот „61.000"; во позиција 1043, кон-
то 401/1 — општествена исхрана износот „15.000" 
се заменува со износот „16.000"; во позиција 1045, 
конто 410 — лични доходи на правобранителот и на 
замениците износот „170.000" се заменува со износот 
„186.000". 

136. Во Раздел 142 — Општински суд -за прекр-
шоци — Берово, позиција 1046, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „159.000" се замену-
ва со износот „176.000"; во позиција 1049, конто 
401/1 — општествена исхрана износот „38.000" се -за-
менува со износот „47.000", во позиција 1051, конто 
410 — лични доходи на судиите износот „283.000" се 
заменува со износот „297.ооо“. 

137. Во Раздел 143 — Општински суд за прекр-
шоци — Битола, позиција 1052, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „1.171.000" се заме-
нува со износот „1.313.000", во позиција 1055, конто 
401/1 — општествена исхрана износот „210.000" се 
заменува со износот ^,215.000"; во позиција 1057, 
конто 410 — лични доходи на судиите износот 
„847.000" се заменува со износот „938.000". 

138. Во Раздел 144 — Општински суд за прекр-
шоци — Македонски Брод, ' позиција 1058, конто 400 
— лични доходи на работниците износот „147.000" 
се заменува со износот „149.000", во позиција 1063, 
конто 410 — лични доходи на судиите износот 
„156.000" се заменува со износот „171.000". 

139. Во Раздел 145 — Општински суд за прекр-
шоци — Валандово, позиција 1064, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „203.000" се 
заменува со износот „244.000"; во позиција 1069, 
конто 410 — лични доходи на судиите износот 
„126.000" се заменува со износот „141.000". 

140. Во Развел 146 —- Општински суд за прекр-
шоци Виница - позиција 1075, конто 410 — лични 
доходи на судиите износот „166.000" се заменува со 
износот „187.000". 

141. Во Раздел 147 — Општински суд за прекр-
шоци — Гевгелија, позиција 1076, конто 400 — лич-
ни доходи на работниците износот „317.000" се за-
менува со износот „347.000"; во позиција 1079, конто 
401/1 - општествена исхрана износот „68.000" се за-
менува со износот „81.000"; во позиција 1081 конто 
410 — лични доходи на судиите износот „509.000" 
се заменува со износот „576.000". 

142. Во Раздел 148 — Општински суд за прекр-
шоци — Гостивар, позиција 1082, конто 400 — лич-
ни доходи на работниците износот „787.000" се за-
менува со износот „890.000"; во позиција 1087, конто 
410 —- лични доходи на судиите износот „869.000" 
се заменува со износот „967.000". 

143. Во Раздел 149 — Општински суд за прекр-
шоци — Дебар, позиција 1088, конто 400 — лични 
доходи “ на работниците износот „195.000" се заме-
нува со износот „215.000"; во позиција 1091 конто 
401/1 — општествена исхрана износот „37.000" се 
заменува со износот „64.000"; во позиција 1093, кон-
то .410 — лични доходи на судиите износот „389.000" 
се заменува со износот „426.000". 
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144. Во Раздел 150 — Општински суд за прекр-
шоци — Делчево, позиција 1094, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „292.000", се заме-
нува со износот „304.000"; во позиција 1097, конто 
401/1 — општествена исхрана износот „52.000" се 
заменува со износот „56.000"; во позиција 1099 кон-
то 410 — лични доходи на судиите износот „129.000" 
се заменува со износот „140.000". 

145. Во Раздел 151 — Општински суд за прекр-
шоци — Демир Хисар, позиција 1100, конто 400 — 
лични доходи на работниците износот „ИО.ООО" се 
заменува со износот „111.000"; во позиција 1105, кон-
то 410 — лични доходи на судиите износот „184.000" 
се заменува со износот „137.000". 

146. Во Раздел 152 — Општински суд за пре-
кршоци Кавадарци, позиција 1106 конто 400 — лич-
ни доходи на работниците износот „376.000" се за-
менува со износот „412.000"; во позиција 1109, конто 
401/1 — општествена исхрана износот „82.000" се за-
менува со износот „86.000"; во позиција 1111, конто 
410 — лични доходи на судиите износот „548.000" 
се заменува со износот „боо.ооо". 

147. Во Раздел 153 — Општински - суд за прекр-
шоци — Кичево, позиција 1112, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „407.000" се замену-
ва со износот „467.000"; во позиција 1115, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „75.000" се за-
менува со износот „91.000"; во позиција 1117, конто 
410 — лични доходи на судиите износот „375.000" 
се заменува со износот „481.000". 

148. Во Раздел 154 — Општински суд за прекр-
шоци — Кочани позиција 1118, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „410.000" се замену-
ва со износот „484.000"; ВО позиција 1121, КОНТО 
401/1 — општествена исхрана износот „97.000" се за-
менува со износот „99.000"; во позиција 1123, конто 
410 — лични доходи на судиите износот „550.000" се 
заменува со износот „594.000". 

149. Во Раздел 155 — Општински суд за прекр-
шоци — Кратово, позиција 1124, конто 400 — лични 
доходи на работниците износот „105.000" се заме-
нува со износот „116.000",- во позиција 1127, конто 
401/1 — општествена исхрана, износот „23.000" се за-
менува со износот „27.000"; во позиција 1129 конто 
410 — лични доходи на судиите ,износот „146.000" 
се заменува со износот „162.000". 

150. Во Раздел 156 — Општински суд за прекр-
шоци — Крива Паланка, позиција ИЗО, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „269.000" се 
заменува со износот „421.000", позиција 1133, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „52.000" се 
заменува со износот „71.000" и позиција 1135, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „262.000" 
се заменува со износот „294.000". 

151. Во Раздел 157 — Општински суд за прекр-
шоци — Крушево, позиција 1136, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „144.000", се за-
менува со износот „159.000"; цозиција 1139, конто 
401/1 — Општествена исхрана износот „30.000" се 
заменува, со износот „37.000" и позиција 1141, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „153.000" 
се заменува со износот „158.000". 

152. Во Раздел 158 — Општински суд за прекр-
шоци — Куманово, позиција 1142, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците, износот „652.000" се за-
менува со износот „729.000", позиција 1145 конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „173.000" се 
заменува со износот „185.000" и позиција 1147, кон-
то 410 — Лични доходи на судиите износот „1.070. 
ООО“ се заменува со износот „1.084.000". 

153. Во Раздел 159 — Општински суд за прекр-
шоци — Неготино, позиција 1148, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците износот „349.000" се за-
менува со износот „374.000". 

154. Во Раздел 160 — Општински суд за прекр-
шоци — Охрид, позиција 1154, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „1.092.000" се заме-
нува со износот „1.178.000"; позиција 1157, КОНТО 
401/1 т - Општествена исхрана, износот „158.000" се 

заменува со износот „178.000" и позиција 1159, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „781.000" 
се заменува со износот „870.000". 

155. Во, Раздел 161 — Општински суд за прекр-
шоци — Прилеп, позиција Ибо, конто 400 —- Лични 
доходи на работниците, износот „1.281.000" се за-
менува со износот „1.403.000", позиција 1163, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „218.000" се 
заменува со износот „265.000" и позиција И65, кон-
то 410 — Лични доходи на судиите износот. „900.000" 
се заменува со износот „969.000". 

156. Во Раздел 162 — Општински суд за гоекр-
шоци — Пробиштип, позиција 1166, конто 40/ — 
Лични доходи на работниците, износот „107.000" се 
заменува со износот „113.000"; позиција 1169, конго 
401/1 - Општествена исхрана, износот „22.000" се 
заменува со износот „23.000" и позиција 1171, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „166.000" се 
заменува со износот „185.000". 

157. Во Раздел 163 — Општински суд за прекр-
шоци —. Радовиш, позиција 1175, конто 401/1 — 
Општествена исхрана, износот „75.000" се заменува 
со износот „91.000". 

158. Во Раздел 164 - Општински суд за прекр-
шоци — Ресен, позиција 1178, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „274.ООО“ .с и м е -
нува со износот „303.000"; позиција 1181, КОН 10 401/1 
— Општествена исхрана, износот „45.000" се замену-
ва со износот „47.000" и позиција 1183, конто 410 
— Лични доходи на судиите, износот „285.000" се 
заменува со износот „303.000". 

159. Во Раздел 165 — Општински суд за прекр-
ш о ц и — Свети Николе, позиција 1184, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „307.000" се 
заменува со износот „335.000", позиција 1189, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „308.000" 
се заменува со износот „344.000". 

160. Во Раздел 166 — Општински суд за прекр-
шоци — Скопје ' позиција 1193, конто 401/1 —. Оп-
штествена исхрана, износот „785.000" се заменува со 
износот „796.000", позиција 1195, конто 410 — Лични 
доходи на судиите, износот „3.834.000" се заменува 
со износот „4.349.000". 

161. Во Раздел 167 — Општински суд за прекр-
шоци — Струга, позиција 1196, конто 400 — Лични 
доходи на работниците ,износот „391.000" се заме-
нува со износот „422.000" позиција 1201, конто 410 
— Лични доходи на судиите, износот „432.000" се за-
менува со износот „465.000". 

162. Во Раздел 168 — Општински суд за прекр-
шоци — Струмица, позиција 1202, конто 400 — 
Лични доходи на работниците ,износот ^ „1.110.000" 
се заменува со износот „1.178.000" и позиција 1207, 
конто 410 —. Лични доходи на судиите, износот 
„952.000" се заменува со износот „1.083.000". 

163. Во Раздел 169 — Општински суд за прекр-
шоци - Тетово, позиција 1208, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „1.430.000" се заме-
нува со износот „1.585.000"; позиција 1211, конто 
401/1 —. Општествена исхрана, износот „270.000" се 
з; менува со износот „277.000" и позиција 1213, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „1.472.000" 
се заменува со износот „1.621.000". 

164. Во Раздел 170 — Општински суд за прекр-
шоци — Титов Велес, . позиција 1214, конто 400 — 
Лични доходи на работниците, износот „1.086.000" 
се заменува со износот „1.204.000" и позиција 1219, 
конто 410 — Лични доходи на судиите, износот 
„662.000" се заменува со износот „760.000". 

165. Во Раздел 171 — Општински суд за прекр-
шоци —. Штип, позиција 1220, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „481.000" се заме-
нува со износот „550.000"; позиција 1223, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „105.000" се 
заменува со износот „114.000" и позиција 1225, конто 
410 — Лични доходи на судиите, износот „710.000" 
се заменува со износот „777.000". 

166. Во Раздел 172 — Казнено-поправна устано-
ва — Битола, позиција 1226, конто 400 — Лични 
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доходи на работниците, износот „1.920.000" се заме-
нува со износот „2.148.000" и позиција 1229, конто 
401/1 — Општествена исхрана, износот „180.000" се 
заменува со износот „223.000". 

167. Во Раздел 173 — Казнеио-поправна установа 
— Гевгелија, позиција 1234, конто 400 — Лични 
доходи на работниците, износот „816.000" се заме-
нува со износот „933.000" и позиција 401/1 — Опште-
ствена исхрана„ износот „105.000" се заменува со 
износот „127.000". 

168. Во' Раздел 174 — Казнено-поправна установа 
— Кичево, позиција 1242, конто 400 — Лични дохо-
ди на работниците, износот „373.000" се заменува со 
износот „420.000", позиција 1245, конто 401/1 -
Општествена исхрана износот „53.000" се заменува 
со износот „63.ООО“; позиција 1247, конто 410 -
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „149.000" се заменува со износот 
„170.000". 

169. Во Раздел 175 — Казнено-поправна установа 
— Крива Паланка , позиција 1250, конто 400 — Лич-
ни доходи на работниците износот „426.000" се заме-
нува со износот „469.000". 

170. Во Раздел 176 — Казнено-поправна установа 
— Куманово, позиција 1258, конто 400 — Лични до-
ходи на работниците ,износот. „564.000" се заменува 
со износот „900.000". 

171. Во Раздел 177 — Казнено-поправна установа 
— Охрид, позиција 1266, конто 400 — Лични дохо-
ди на работниците, износот „1.249.000" се заменува 
со износот „1.631.000" и позиција 1271, конто 410 -
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „219.000" се заменува со „343.000". 

173. Во Раздел 178 — Казнено-поправна установа 
— Прилеп, позиција 1274, конто 400 — Лични дохо-
ди на работниците, износот „991.000" се заменува со 
износот „1.052.000" и Позиција 1279, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „199.000" се заменува со износот 
„219.000". 

. 173. Во Раздел 179 — Казнено-поправна установа 
— Тетово, позиција 1282, конто 400 — Лични дохо-
ди на работниците, износот „932.000" се заменува со 
износот „1.072.000" и позиција 1285, конто 401/1 — 
Општествена исхрана, износот 120.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „122.000" . 

174. Во Раздел 180 — Казнено-поправна установа 
— Титов Велес, позиција 1290, конто 400 - Лични 
доходи на работниците, износот „754.000" се замену-
ва со износот „777.000". 

175. Во Раздел 181 - Казнено-поправна установа 
— Скопје, позиција 1298, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „4.400.000" се заменува со 
износот „4.416.000" и позиција 1303, конто 410 — 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „99.000" се заменува со износот 
„617.000". 

176. Во Раздел 183 — Казнено-поправна установа 
— Струмица, позиција 1314, конто 400 —- Лични до-
ходи на работниците, износот „1.290.000" се замену-
ва со износот „1.433.000". 

177. Во Раздел 184 — Казнено-поправна установа 
— Штип, позиција 1322, конто 400 — Лични доходи 
на работниците, износот „1.233.000" се заменува со 
износот „1.448.000" и позиција 1327, КОНТО 410 — 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници, износот „69.000" се заменува со износот 
„222.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“ . 

Бр. 23-772/1 
27 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

197. 
В,рз основа на член 45, став 1 од Законот з а 

Владата на Република Македони ја („Службен весник 
на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕС ЗА В Е Ш Т А Ч К И ЃУБРИВА, СРЕДСТВА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО 

СОРТНО СЕМЕ 

Член 1 
Заради остварување на планираниот растеж на 

земјоделското производство со оваа одлука се утвр-
дуваат условите и начинот за користење на сред-
ствата за регрес за вештачки ѓубрива, средствата з а 
заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, 
пченица, 'рж, јачмен, пченка,, сончоглед, маслода јна 
репка, ш е ќ е р н а репка, ориз, тутун, компир, луцерка , 
детелина, тревни смески за подигање на вештачки 
ливади и пасишта (во натамошниот текст: квалитет-
но сортно семе). 

Член 2 
Средствата за регрес се обезбедуваат со репуб-

личкиот буџет за 1992 година. 

Член 3 
Средствата за регрес се обезбедуваат за сите ко-

личества вештачки ѓубрива, средства за заштита н а 
растенијата и квалитетно сортно семе продадени на 
земјоделските производители — кра јни потрошувачи, 
употребени во земјоделството на Македони ја во 1992 
година. 

Член 4 
Регресот за вештачки ѓубрива за средствата за 

з аштита на растенијата изнесува 20%, а за квали-
тетно сортно семе 30% од тековната производна 
цена. 

Член 5 
Корисници на регресот се претпри јати јата кои 

се з анимаваат со производство односно промет на 
големо на вештачки ѓубрива, средства з а з аштита на 
растенијата и квалитетно сортно семе, за продаде-
ните и испорачаните количини на тие производи 
на кра јните потрошувачи (земјоделски производи-
тели) во Република Македонија . 

Корисниците на регресот при п р о д а ж б а на свои-
те производи, и м пресметуваат и наплатуваат н а 
купувачите намалена п р о д а ж н а цена на своите про-
изводи за износот на регресот. 

Член 6 
П р е т п р и ј а т и ј а т а кои се з а н и м а в а а т со производ-

ство односно промет на вештачки ѓубрива, на сред-
ства за з а ш т и т а на растенијата и на квалитетно сорт-
но семе, остваруваат право на средства за регрес з а 
продадените количини на вештачки ѓубрива, сред-
ства за з а ш т и т а на растенијата и квалитетно сортно 
семе, т ака ш т о со барањето за надомест на т о в а р 
на средствата за регрес, до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство ја поднесу-
ваат следната д о к у м е н т а ц и ј а : 

1. пресметка на регресот ; 
2. ф а к т у р а или к о п и ј а од ф а к т у р а т а за прода-

дените вештачки ѓубрива, средства з а з а ш т и т а на 
растенијата и квалитетно сортно семе врз, основа на 
ко ја е и з в р ш е н а пресметка на регресот заверена 
од правното лице купувачот односно од органот на 
стопанството кога купувачот е ф и з и ч к о лице ; 

3. документ за ,извршената испорака на произ-
водите (товарен лист, отпремници, исправа за пре-
земање и сл.); 

4. потврда на подносителот на барањето за ре-
грес, дека производот е од д о м а ш н о производство 
односно дека производот е наменет з а земјоделство-
то во Република Македонија . 

Член 7 
Регресот се пресметува на О б р а з е ц з а пресметка 

на регресот, ко ј е составен дел на оваа одлука . 
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Член 8 
Покрај пресметката за регрес која овластеното 

лице подносител на барањето ја потпишало и за-
верило со печат, се доставува и збирна пресметка 
на регресот во која се назначени вкупните количи-
ни и видови вештачки ѓубрива, средства за заштита 
на растенијата и квалитетно сортно семе за кои 
се пресметува регрес, износ на регресот по единица 
мерка и вкупен износ на регрес. 

Член 9 
По исклучок од член 6 став 1 точка 2 од 

оваа одлука подносителите на барањата за регрес за 
количините произведени и употребени на сопстве-
ниот имот, како и за количините продадени преку 
сопствената продажна мрежа остваруваат право на 
регрес така што со барањето за надомест на терет 
на средствата за регрес, место фактура за продажба 
на тие производи, поднесуваат декларација за квали-
тетот на семето, испратница и документ за изда-

вање на стока од магацин, односно список на купу-
вачите крајни потрошувачи по продавници — аптеки 

Член 10 
Документацијата за остварување на правото на 

регресот се доставува до Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство кое изготвува 
решение за, исплата и го доставува до Министер-
ството за финансии. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ,ќе се применува од 1 ја-
нуари. до 31 декември 1992 година. 

Бр. 23-722/1 
28 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕС 

Фирма, односно име на корисникот на регресот 

Реден Име на Број на фактура Вид на вештачко Количина Продажна цена Износ на Вкупен износ 
Фрој купувачот или документи ѓубриво, средства (во тони) (по тони) регрес на регресот 

за издавање за заштита на (по тони) (5 х 7) 
на стоката растенијата 

и квалитетно 

сортно семе ' -

" 1 2 3 “ 4 - 5 - 6 7 8 

198. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-

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

О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ-

ТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОДРЕДЕНИ Н А М Е Н И 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1992 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува правото на регрес 

н а дел од каматата на кредитите кои се користат 
з а одредени намени во земјоделството (во натамош-
ниот текст: право на регрес) и начинот на обезбеду-
вање и користење на тие средства. 

Член 2 
Средствата за регрес се обезбедуваат со Репуб-

личкиот буџет за 1992 година. 

Член 3 
Правото на регрес се остварува на кредитите кои 

банките ги одобруваат 'на корисниците на кредитите 
з а одредени намени во земјоделството и тоа: 

1. за производство на пченица, пченка, шеќерна 
репа , маслодајни растенија, оризова арпа, тутун и 
вештачки ѓубрива; 

2. за тов на стока (говеда, свињи и овци), тов на 
живина и риба, за расен приплоден подмладок во 
сточарството (говеда,, свињи, овци и живина и за 
производство на млеко); 

3. за залиха на пченица, пченка, шеќерна репа 
и шеќер, маслодајни растенија и сирово масло, ори-
.зова арпа и ориз, и4 вештачки ѓубрива,-

4. за резерви на пченица, пченка, шеќер, сиро-
во масло, ориз и месо; 

5. за залихи на јаболка во ладилници, вино во 
винарските подруми, млечни преработки и месо во 
ладилници. 

Член 4 
Корисници на кредитите, во смисла, на член 3 од 

оваа одлука се: 
1. претпријатија, дуќани, задруги, земјоделски 

стопанства, индивидуални земјоделски производите-
ли и други облици на здружување на земјоделските 
производители —. за производство на пченица, пчен-
ка, шеќерна репа, маслодајни растенија, оризова арпа 
и тутун, за тов на стока (говеда, свињи и овци), тов 
на живина и риба и производство на млеко,-

2. претпријатија за производство и залихи на 
вештачки ѓубрива; 

3. претпријатија, задруги, земјоделски стопанства 
и. индивидуални земјоделски производители - - за 
одгледување на расен приплоден подмладок во сто-
чарството (говеда, свињи, овци и живина); 

4. претпријатија и задруги кои во својот состав 
имаат капацитети за ускладиштување, преработка и 
доработка на пченица — за залихи на пченица; 

5. претпријатија и задруги кои се занимаваат со 
одгледување на расен приплоден подмладок во сточар-
ството (говеда, свињи, овци и живина), со тов на 
добиток (говеда, свињи и овци) живина и риба, како 
и со индустриска преработка, односно доработка на 
пченка — залиха на пченка; 

6. претпријатија кои се занимаваат со преработ-
ка односно доработка и промет на големо — за за-
лихи на шеќерна репа и шеќер, маслодајни расте-
нија и сирово масло, оризова арпа и ориз,-

7. организацијата ,за стокови резерви на Репуб-
ликата — за резерва на пченица, пченка, шеќер , 
сирово масло, ориз и месо; 

8. претпријатија и задруги кои се занимаваат, со“ 
производство и претпријатија кои се занимаваат со 
промет на големо — за залихи на јаболка во ла-
ДИЛНИЦИ; 
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ѕ. претпријатија . и задруги кои се занимаваат со 
производство на вино — за залихи на вино во ви-
нарските подруми; 

10. претпријатија, задруги и дуќани што се за-
нимаваат со преработка на млеко во млечни произ-
води — за залиха на млечни производи; 

11. претпријатија на кланичната индустрија и 
претпријатија што се занимаваат со промет на месо 
на големо — за залихи на месо во ладилници. 

Член 5 
Висината на регресот се утврдува во процент од 

износот на каматата пресметана по есконтната стап-
ка на Народната банка на Југославија на износот на 
кредитите користени за намените од член 3 на оваа 
одлука и тоа: 

1. за намените од точка 1 и 2 — во височина 
ОД 6 5 % ; 

2. за намените од точка 3 — во височина од 
47%; 

3. за намените од точка 4 — во височина од 
40%; 

4. за намените од точка 5 — во височина од 
30%. 

Член 6 
Корисниците на кредитите од член 4. на оваа 

одлука поднесуваат барање за регрес; со пресметка 
и со потребната документација и. тоа-. 

1. фото-копија од договорот за кредит склучен 
со банката,-

2. пресметка на регресот, која ја заверила банка-
та кај која се користи кредитот за намените од 
член 3 на оваа одлука. 

Пресметката на регресот се составува во два 
примероци и и се доставува на Службата за опште-
ствено книговодство која еден заверен примерок му 
враќа на корисникот, а вториот го задржува кај^ себе 
врз база на кој врши исплата на средствата за ре-
грес. 

Член 7 
Корисниците на правото на регрес го пресмету-

ваат регресот на образецот ПРЗ — Пресметки на 
дел од каматата на кредити кои се користат за опре-
делени намени во земјоделството (во натамошниот 
текст: Пресметка на регресот) која е составен дел 
на оваа одлука. 

Член 8 
Службата на општественото книговодство, врз. 

основа на барањето на корисникот на кредитот од 
член 6 на оваа одлука/ ќе изврши исплата на регре-
сот веднаш кога ќе утврди дека се исполнети сите 
услови за остварување на правото на регрес, врз то-
вар на сметката. 

Член 9 
Корисниците на кредити што во смисла на член 

3 од оваа одлука, ќе остварат право на регрес за 
производството договорено со индивидуалните зем-
јоделски производители по основ на кое користат 
кредити кај банките, се ' должни средствата остваре-
ни по основ на регресот на дел од каматата да им 
ги дозначат на индивидуалните земјоделски произ-
водители најдоцна во рок од три дена од денот на 
наплатата на средствата. 

Член 10 
Правото на регрес утврдено со оваа одлука се 

остварува на кредитите што се користат од 1 ја-
нуари 1992 година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-640/1 
28 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р . 

Назив на корисникот на кредитот Образец ПРЗ 

Надлежна служба на општественото книговодство 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ КОИ СЕ 

КОРИСТАТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Реден 
број 

Број на договорот за 
кредит и износ на 
користениот кредит 

Намена на 
кредитот 

Височина на 
есконтната 
стапка на 

Н Б Ј 

Износ на кама-
тата на корис-
тениот кредит 
пресметана по 
есконтната 
стапка на Н Б Ј 

Височина на 
регресот 

во % 

Износ на 
пресмета-
ниот 
регрес 

1 2 3 4 4 5 6 7 

Потпис и печат на овластено лице 
на банката давател на кредитот 

Потпис и печат на овластеното лице 
на надлежната служба на општестве-

ното книговодство 

Потпис и печат на овластеното 
лице односно потпис на корис-

никот на кредитот 

Место и дата 
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199. 
Врз основа на член 29, а во врска со член 27 

став 1 точка 1 од Законот за личните доходи и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и другите избрани и име-
нувани лица во Републиката („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/90, 11/91, 38/91) и 
член 228 став 2 од Законот за органите на управата 
(„Службен весник на СРМ“ број 40/90), Комисијата 
за кадровски и административни прашања на Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 февруари 1992 година^ донесе 

о д л у к а / 
ЗА ВИСИНАТА НА Д Н Е В Н И Ц И Т Е ЗА СЛУЖБЕНО 

ПАТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Висината на дневницата за службено патување 
во земјата на функционерите и раководните работ-
ници што ги именува односно назначува Владата на 
Република Македонија и на работниците во орга-
ните на управата се утврдува во износ од 8,0/о од 
просечниот личен доход по работник исплатен во 
стопанството на Република Македонија во4 претход-
ните три месеци. 

2. Се овластува Одделението за кадровски и пер-
сонални работи во Владата на Република Македо-
нија, по добивањето на службените податоци од Ре-
публичкиот завод за статистика да ја определува 
висината на дневниците согласно точка 1 од оваа 
одлука и за истото да ги известува сите корисници 
на одлуката. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-2135 од 5. X. 1991 
година. 

' 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 17-641 “ 
24 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања, 

д-р Блаже Ристовски, с. р. 

200. 
Врз основа на член 33, став з од Законот за 

административните такси („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, број 45/72, 30/77, 25/84, ,31/84, 
44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 47/90, 11/91, 55/91 И 7/92), 
министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ-
ТЕ ТАКСИ И ЗА Л Е П Е Њ Е И ПОНИШТУВАЊЕ НА 

В Р Е Д Н О С Н И Ц И 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на 

административните такси и за лепење и поништува-
ње на вредносници („Службен весник на СРМ“, број 
,19/73, 29/84, 14/88, 5/89, 8/90 и 8/91), во член 1 став 
2 точка 1 бројот „100" се заменува со бројот „500". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 11-1107/1 
25 февруари 1992 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 

201. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз 

основа на член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Република Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 5 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврдување 

основици за пресметување и плаќање на придонес 
за здравствена заштита на лица вработени ка ј при-
ватни работодавачи, донесена од Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита во Титов Велес на 26 декември 1990 
година, била во несогласност со Законот за здрав-
ствена заштита, во време на нејзиното важење. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во „Службен гласник 
на општина Титов Велес“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
Решение У. бр. 77/91 од 11 декември 1991 година, 
поведе постапка за оценување законитоста на одлу-
ката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нејзината согласност 
со одредбите од Законот за здравствена заштита. 

4. На седницата Судот утврди дека со Одлука-
та се утврдуваат основиците за пресметување и пла-
ќање на придонес за здравствена заштита на лица 
вработени ка ј приватни работодавачи за кои со за-
кон не се утврдени основиците (член 1) и дека ос-
новицата за остварување на одделни права од здрав-
ствената заштита е чистиот личен доход договорен 
помеѓу приватниот работодавач и работникот (член 
.2 став 1). Понатаму, Судот утврди дека во член 2 
став 2 и 3 од Одлуката е определен износот на 
основицата за пресметување и плаќање на придоне-
сот за здравствена заштита на осигуреникот ако до-
говорениот чист личен доход е понизок од опреде-
лениот износ. 

Судот утврди дека оспорената одлука престанала 
да важи со Одлуката за стапките и основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на Македонија, донесена од Со-
бранието на Република Македонија на 26 декември 
1991 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 59/91). 

5. Според член 12 став 1 алинеја 2 од Законот 
за здравствена заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/91) правата од основната 
здравствена заштита им се обезбедуваат, покра ј дру-
гото, и на работниците на работа ка ј работодавачи. 
Во член 64 став 1 алинеја 1 од Законот е опреде-
лено дека средствата за наведената здравствена заш-
тита на оваа категорија работници се обезбедуваат 
со придонес од нивниот бруто личен доход, а во 
член 65 став 1 од овој закон е утврдено основица 
за пресметување и плаќање на придонесот за овие 
работници да претставува остварениот бруто личен 
доход, кој не може да биде понизок од загаранти-
раниот личен доход (член 65 став 3 од Законот). 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка Законот ја определил основицата на придонесот 
за обезбедување основна здравствена заштита на 
работниците вработени ка ј работодавачи и дека таа 
не може да се определува на поинаков начин со акти 
на други органи или организации. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука ос-
новицата за придонесите за здравствено осигурува-
ње на работниците вработени ка ј работодавачи е 
определена на поинаков начин од начинот пропишан 
со Законот за здравствена заштита, Судот утврди 
дека таа била во несогласност со означените закон-
ски одредби, во време на нејзиното важење. 

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

У. бр. 77/91 
5 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 
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202. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз 

основа на член НО и член 112 од Уставот нз Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката за мали измени во Деталниот урба-

нистички план на град Струга за УЕ-3, УЕ-5 и УЕ-6, 
донесена од Собранието на Општината Струга на 
16 мај 1980 година, во делот што се однесува на 
УЕ-6 и 

б) Заклучокот за исправка на грешка во Одлука-
та означена под а) од оваа точка на одлуката, 
донесен од Собранието на Општината Струга на 
8 мај 1990 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
Решение У. бр. 44/91 од 11 декември 1991 година, 
поведе постапка за оценување законитоста на актите 
означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
се постави прашањето за нивната согласност со 
закон. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука се менува деталниот урбанистички план 
во делот за КП. бр. 2458 и 2469, со тоа што на-
место семејна станбена зграда се предвидува изград-
ба на објектот на Одделението за внатрешни работи 
во Струга, а со оспорениот заклучок се менува бро-
јот на катастарските парцели наведени во оспоре-
ната одлука за УЕ-6, при што се додаваат и други 
катастарски парцели (К. П. бр. 1140, 1141, 1144 и 
1150). Притоа, Судот утврди дека за овие измени 
на урбанистичкиот план одлучило Собранието на 
Општината Струга без јавен увид односно јавна рас-
права. 

5. Според член 29 став 1 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на СРМ“ бр. 15/73, 20/73 и 45/77), кој важел во вре-
мето на донесувањето на оспорената одлука, про-
сторните и урбанистичките планови во сите фази на 
изработувањето задолжително се ставале на јавен 
увид. Според член 34 од овој закон, по исклучок, 
измени и дополнувања на плановите за реализација 
од помал обем (измена на габаритот, доградба и над-
градба, измена на намена на објектот и нивелацио-
на и регулациона линија) можеше да се вршат врз 
основа на пропис на општината, што се донесуваше 
едновремено со планот за реализација. 

Законот, врз основа на кој е донесена оспоре-
ната одлука, престанал да важи, а во член 31 став 
2 од Законот за системот на просторното и урба-
нистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/85, 18/89 и 38/90), е пропишано нацртот на 
урбанистичкиот план задолжително ' да се става на 
јавна расправа, која според ставот 4 на овој член 
се спроведува со излагање на плановите најмалку 15 
дена во соодветна просторија на месната заедница, 
а забелешките на граѓаните и другите заинтересира-

ни субјекти се доставуваат до- органот надлежен за 
работите на урбанизмот во писмена форма, во рок 
од 15 дена од денот на завршувањето на расправата. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка и во време на донесувањето на Одлуката и во 
време на нејзиното оценување постоела обврска за 
надлежните органи да ги запознаат граѓаните за 
измените на урбанистичкиот план и право на гра-
ѓаните да ги изнесат своите забелешки по предло-
жените решенија. 

Во конкретниов случај, со оспорените акти на-
место семејна станбена зграда се предвидува објект 
не само со различна намена, туку и на поголема 
локација, поради што Судот смета дека, без оглед 
на тоа што одлуката ,,е насловена како одлука за 
мали измени, а со Заклучокот се вршат исправки, 
всушност се врши измена на урбанистичкиот план, 
која морала да биде донесена по постапка пропи-
шана со законот за донесување на урбанистичките 
планови односно измената да се стави на јавен увид. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспо-
рените акти не се во согласност со означените за-
конски одредби, поради што одлучи како во точката 
1 од оваа одлука. 

У. бр. 44/91 
5 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-Р Јордан Арсов, с. р. 

И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот- на Одлуката за овласту-
вање на Министерството за одбрана на преземање 
на, недвижностите, опремата, инвентарот и другите 
средства што досега ги користеше државата СФРЈ-
ССНО на територијата на Републиката кои согласно 
член 124 од Законот за одбрана се државна сопстве-
ност на Република Македонија и за ставање на ко-
ристење на истите на Министерството за одбрана, об-
јавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 13/92 е п о т п а д н а т а грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за овластување на Министерството за 
одбрана за преземање на недвижностите, опремата, 
инвентарот и другите средства што досега ги ко-
ристеше државата СФРЈ-ССНО на територијата на 
Републиката кои согласно член 134 од Законот за 
одбрана се државна сопственост на Република Ма-
кедонија и за ставање на користење на истите на 

Министерството за одбрана 

Во член 2, во став 1 да се избрише зборот „вре-
мено“. 

Бр. 23-600/1 
5 март 1992 година Претседател на Владата 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
19. 

Врз основа на член 110-а од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 И 
36/91), а во врска со Одлуката за овластување на 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија за донесување на ре-
шение за усогласување на пензиите („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 9/92), в. д. директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИ-

ТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЈАНУАРИ 1992 ГОДИНА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, минималните земјоделски старосни и семејни 
пензии, материјалното обезбедување на вдовица од-
носно вдовец, паричните надоместоци за пензија ос-
тварени во странство и паричните надоместоци во 
врска 'со правото на преквалификација или доква-
лификација или соодветно вработување на инвали-
дите на трудот со преостаната работна способност 
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и привремениот надоместок за вработување на деца 
со пречки во физичкиот и психичкиот развој за 
јануари 1992 година се усогласуваат за 54,25'%! 

2. Највисоката пензија усогласена со овој про-
цент изнесува 39.368,80 динари. 

3. Процентот, односно износот 'определен со ова 
решение ќе се исплатува како аконтација за фев-
руари 1992 година. 

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

Бр. 02-580 
28 февруари 1992 година 

Скопје 
в. д. Директор, 

Киро Зрмановски, с. р. 

20. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ“ бр. 18/83, 41/87, 4/89, 18/89, 19/90 И 36/91), 
а во врска со Одлуката за овластување на дирек-
торот на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија за донесување на решение 
за усогласување на пензиите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 9/92), в. д. директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија донесе ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКОТ ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈ-
НИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА ФЕВРУАРИ 

1992 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за фев-
руари 1992 година се утврдува? 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 
30 години (жена), во висина од 6.100,00 динари; 

—. за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 
20 години (жена), во висина од 5.900,00 динари; и 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 
20 години (жена), во висина од 5.700,00 динари. 

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

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
врз основа на инвалидност настаната со повреда на 
работа или професионална болест како и за корис-
ниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж 
над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), 
во висина од 6.100,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 
20 години (жена), во висина од 5.900,00 динари; и 
“ — за корисниците кои пензијата ја оствариле 

со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 
20 години (жена), во висина од 5.700,00 динари 

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

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување додаток на пензи-
јата за февруари 1992 година се определува во ви-
сина од 6.100,00 динари. 

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

Бр. 02-581 
28 февруари 1992 година 

Скопје 
в. д. Директор, 

Киро Зрмановски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Мехмети Севдије 
од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 3 — бр. 
4-а, против тужениот Мехмети Мустафа, со непозна-
та адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот му е поста-
вен адвокатот Валеријан Моневски од Скопје, со ре-
шение на Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на град Скопје, бр. 0811-195 од 6. И. 1992 
година кој ќе го застапува до неговото повторно 
јавување во судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, XIII 
П. бр. 3536/91. (45) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е граѓански спор за по-
ништување на договор за доживотно издржување по 
тужбата на тужителите Сала Идриз, Разије Арсла-
новска, Идризи Енвер, Идриз Тефик и Идризи Нус-
рета, сите од Скопје, чпротив тужениот Евзи Сали-
хи од Скопје, со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 5.000,оо динари. 

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

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапуван од привремен старател кој ќе 
ги. штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX 
П. бр. 444/92. (46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за прогласување за умрено лице 
по предлог на предлагачот Рамадани Нејази од с. 
Пирок. 

Се повикува лицето Рецепи Рамадан Вахит од 
с. Пирок, Тетово, да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на 
охласот или секој друг што знае за неговиот живот. 
Во спротивно, судот ќе ја прогласи неговата смрт. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во ,Тетово, Р. бр. 16/92. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-

нието Срег. бр. 8014 од 7. XII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-13291-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост и запишувањето право на вршење 
работи во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет под ф и р м а : Претпријатие за услуги и трго-
вија на големо и мало „Воден“ увоз-извоз, Д. О. О., 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 56-а. Претприја-
тието е основано со акт за основање од 3. XII. 1991 
година, а основач е Лилјана Керамичиева. 

Дејност: 070111; 070112; 070123; 070124; 070126; 
070127; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070260; 090121; 090122; 090123; 090124; 090129; 090131; 
090132; 090133; 090139; 090189; 090202; 09б209; 100310; 
100320; 100330; 100340; 110500. 

Дејност во надворешниот промет: 070310; 070320; 
реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет одговара со сите 
свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е Лилјана Керамичиева, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 8014/91. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието бр. 3627 од 18. VII. 1991 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-10614-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на фирмата со следните пода-
тоци: Станбена задруга „Јета е ре", Ц. О., Гостивар, 
ул. И. Л. Рибар“ бр. 45-б, основана со договор од 1. 
VI. 1991 година од следните основачи: Шабан Алиу, 
Руфи Османи и Џезми Селими. 

Дејности.- вршење на инвестициони работи за из-
градба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории, организирање за штедење за 
стан на членовите на задругата, купување на станбе-
ни згради и станови, како и деловни простории до-
колку истите се предвидени во станбената зграда, 
набавување градежни материјали и одржување на 
станбени згради и станови за членовите на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3627/91. ' (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 9028 од 31. XII. 1991 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-13062-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост како д. о. о., и .запишување право 
на вршење работи во надворешниот трговски промет, 
под фирма: Претпријатие за услуги, производство, 
внатрешен и надворешен трговски промет на големо 
и мало „Меморија“, Д. О. О., увоз-извоз, Скопје, ул. 
„Тодор Чангов“ бр. 2/7-а. Скратен назив: ПУПТ „Ме-
морија“, Д. О. О., увоз-извоз, Скопје. 

Претпријатието е основано со Одлука за основа-
ње бр. 1 од 18. XII. 1991 година, а основач е Чесма-
џиски Моме. 

Дејност: 011721; 011722; 011723; 012421; 012623; 
013021; 013022; 013121; 050301; 060501; 060502; 060503; 
060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080190; 090131; 
090132; 090133; 090139; 090181; 090209; 110303; 110309; 
110903; 110905; 110909; шпедиција, умножување, адре-
сирање, фото и други копии, застапување како при-
ватна пракса (освен адвокатура) и друго. 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310; 
070320; — меѓународен превоз на патници; меѓуна-
роден превоз на стока; меѓународна шпедиција; пос-
редување; застапување; реекспорт,- консигнација 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица претпријатието одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Моме Чесмаџиски, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 9028/91. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 8450 од 31 XII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-13425-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на АД во општествена 
сопственост под фирма : АД „Раде Кончар — Сервис за 
лифтови, Претпријатие за сервисирање, ремонт и 
одржување лифтови, П. О., Скопје, ул. „Бојмија" 
бр. 6, Скопје. Претпријатието е основано со акт за 
основање од 31. X. 1991 година. Основачи на прет-
пријатието се вработените во „Раде Кончар“ — Сер-
вис дигала“, О. О. О., Загреб, Сервис за лифтови, 
Сервиеви центар Скопје, ул. „Бој миј а“ бр. 6, Скопје. 
Дејности на претпријатието се: 050301,- 070123,-
070130; 070223; 070250; 070320; 090131 И 090139. 

Во правниот промет со трети лица претприја-
тието истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои 
средства, потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Арсов Иван од 
Скопје, целосно и без ограничување во внатрешниот 
и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 8450/91. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Срег. бр. 8048/91 од 10. I. 1992 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-13369-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето претпријатие во приватна 
сопственост под фирма : „Претпријатие за промет и 
услуги „Гуњар", Д. О. О., Скопје, ул. „Вера Јоциќ“ 
бр. 27. 

Основач е Анастасовски Виктор, ул. „Вера Јо-
циќ“ бр. 27, Скопје, со одлука за основање од 6. 
XII. 1991 година. 

Дејност: 070111; 070112: 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080129; 080190; 
090131; 090132; 090133; 110903; 110909. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Во правниот промет претпријатието ќе го заста-

пува Анастасовски Виктор, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 8048/91. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7957/91 од 9. I. 1992 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-13256-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар претпријатието за внатрешна и над-
ворешна трговија „Токо-меркур" увоз-извоз — Скоп-
је, основано со акт 01/01 од 3. XII. 1991 година од 
Тошо Костадинов. Претпријатието ќе ги врши след-
ните дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 

'070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070214; 070215; 070260; 070121; 070122; 
070123; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070231; 
070132; 070140; 070150; 090121; 090122; 090123; 090140; 
090150; 090160; 090183; 090201; 011311; 011312; 011313; 
011314; 011315; 011319; 011941;Ј)11949; 110302; 110303; 
110309; 030003; 070310; 070320. 

Претпријатието ќе работи во свое име и за своја 
сметка. Директор е Тошо Костадинов кој ќе го зас-
тапува во надворешно-трговскиот промет, со сите 
овластувања предвидени со Законот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7957/91. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7904 од 23. XII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-12964-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието, како 
Д. О. О. под фирма : Трговско пертпријатие на голе-
мо и мало „Феникс-Комерц", Д. О. О., експорт-им-
порт, Скопје, ул. „Петар Дељан“ бр. 1/2-4. 

Претпријатието е основано со одлука бр. 01/91 
од 25. XI. 1991 година, а основач е Герасимова Су-
зана од Скопје, ул. „Петар Дељан“ бр. 1/2-4. 

Дејности 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
070230; 070240; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 080201; 
110303; 110309; 110304; 110909; 070310; 070320; - по-
средување во надворешно-трговскиот промет и заста-
пување на странски фирми во земјата, реекспорт, 
консигнациони складишта и сервисно работење за 
странски фирми , малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција, услуги на меѓународен транспорт 
на стока и патници. 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то како Д. О. О., настапува со свое име и за своја 
сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои 
средства. 
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Лице овластено за застапување е Герасимов Су-
зана, директор, без ограничување т. е. со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7904/91. (25) 

Окружниот стопански суд во Скбпје, со реше-
нието Срег. бр. 10101/91 ОД 21. II. 1992 година, на 
регистарска влошка бр. 1-14958-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието за 
трговија на големо и мало „Дипон-комерц" увоз-из-
воз, Д. О. О., Скопје, ул. „Шидска" бр. 24/2-7, Скопје, 
на Горески Глигур, ул. „Браќа Галеви“ бр. 36, 
Скопје. 

Дејност: 060503, 060802, 070111, 070112, 070? 14, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 0,0127, 
070128, 070132,, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 
070229, 070240, 070250, 070260, 080113, 080114, 080119, 
080129, 080201, 080202, 090209, 110302, 11030У, 110902, 
110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот пролет со трети 
лица истапува во свое име и за сво^а сметка. 

За обврските сторени во правниот промет, прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

-Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Горески Глигур, ди-
ректор,, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 10101/91. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 8200/91 од 12. II. 1992 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-11929-0-0-0, го ,запиша во суд-
скиот регистар дополнувањето на дејности во надво-
решно-трговско работење под фирма-. Претпријатие 
во мешовита сопственост за промет на големо и ма-
ло „АЦ-СКО", д. о. о., Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 3. 

Дополнување на дејност во надворешно-трговско 
работење со: 070310, 070320, реекспорт, консигнацио-
на продажба, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија, Романија, Унгарија, Австрија и 
Италија. 

Лице овластено за застапување на претпријатие-
то во надворешно-трговско работење е Мирослав 
Ќурчиќ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 8200/91. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 3177 од 25. VII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1900-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар замената на лицето овластено з а 
застапување на Занаетчиската задруга „Стогово“, 
Р. О., Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот, застапник во вна-
трешно и надворешно трговскиот промет Содоли Џе-
маил, а се запишува новиот застапник во внатрешно 
и надворешно-трговскиот промет Рустемоски Назли-
ја„ вд. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3177/91. (201) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во, Скопје објавува 
дека со решението Ст. бр. 162/90 од 17. XII. 1991 
година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво со ограничена одговорност за 
промет на големо и мало „ Л и с и ч а н и " од Скопје. 
По правосилноста на решението, стечајниот должник 
се брише од регистарот на претпријатијата на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (31) 

6 март 1992' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението на овој суд СТ. бр. 1812/91 од 15. 
I. 1992 година е отворена стечајна постапка над 
Земјоделската задруга „Агроснабдител" од Кичево. 

За стечаен судија се именува Елица Серафимов-
ска, судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Мирчевски 
Александар од Кичево, на работа во „Жито Кара-
орман“ од Кичево. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето' на огласот во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ до стечајниот совет 
на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те кон стечајниот должник без одлагање. Се зака-
жува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на ден 
I I . III. 1992 година, во 8,30 часот во соба број 60 
на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението Ст. бр. 69/91 од 24. IX. 1991 го-
дина отвори стечајна постапка над Трговското прет-
пријатие „Чардак" — Неготино. 

За стечаен судија се именува Ружица Топлича-
нец, судија на овој суд. За стечаен управител се 
назначува Андонов Герасим-од Неготино, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 32, тел. 63-735. Се повикуваат довери-
телите на стечајниот должник да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“, до стечајниот совет со пријава ,во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите кон стечајниот должник без од-
лагање. Се закажува рочиште за испитување на при-
јавените побарувања на 26. III. 1992 година во 10 
часот во овој суд соба бр. 81. 

Од Општинскиот суд во Ресен, Впп. бр. 13/92. 
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