
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 23 јануари 1991 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 30 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

33. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 И 
46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за 
мерките кои може да се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањата на тековите во сто-
панството на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 46/90), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗНИЦИ-
ТЕ ШТО ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ П О К Р А И Н И ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

1. Обврзниците што ја плаќаат обврската спрема 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 
до 1991 година, во првото тримесечје од 1991 година 
ја пресметуваат, а средствата привремено не ги упла-
туваат. 

2. Уплатата на средствата од точка 1 на оваа 
одлука ќ е се изврши по наредба што ја издава ре-
публичкиот секретар за финансии. 

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

Бр. 23-79/5 
15 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

34. 
Врз основа на член 7 од Законот за привреме-

но ограничување на располагањето со дел од опште-
ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во првото тримесечје од 
1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/91), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ЗА ОПШТИНСКИТЕ БУ-
ЏЕТИ И ЗА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ И Н -
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 
1991 ГОДИНА 

1. Средствата за финансирање на општите оп-
штествени и на заедничките потреби за општинските 

буџети и за општинските самоуправни интересни за-
едници од општествените дејности, од посебната оп-
штинска сметка, Службата на општественото книго-
водство дневно ги распределува според структурата 
на учеството на остварените изворни приходи во пе-
риодот јануари-декември 1990 година според обра-
зец Б-2 и тоа : 

О П Ш Т И Н А Учество на из-
ворни приходи 

1 2 

1. БЕРОВО 

- буџет ч 18,50 
— ОСИЗ за здравство 47,61 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца '7,93 
— ОСИЗ за образование 20,20 
— ОСИЗ за култура 1,48 
— ОСИЗ за физичка култура 0,34 
- ОСИЗ за вработување 2,73 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,21 

2. БИТОЛА 

— буџет 16,76 
— ОСИЗ за здравство 53,01 
- ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 4,49 
— ОСИЗ за образование 15,77 
- ОСИЗ за култура 4,60 
— ОСИЗ за физичка култура 1,84 
— ОСИЗ за вработување 2,62 
- ОСИЗ за социјална заштита 0,91 

3. БРОД МАКЕДОНСКИ 4 

— буџет 18,14 
— ОСИЗ за здравство 47,85 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца . 6,98 
— ОСИЗ за образование 19,99 
— ОСИЗ за култура . 1,53 
— ОСИЗ за физичка култура 1Д7' 
- ОСИЗ за вработување 2,85 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,49 

4. ВАЛАНДОВО 

— буџет 20,26 
— ОСИЗ за здравство 46,08 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 7,45 
- ОСИЗ за образование 21,47 
— ОСИЗ за култура 0,74 
— ОСИЗ за физичка култура 0,76 
— ОСИЗ за вработување 2,20 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,04 

5. В И Н И Ц А МАКЕДОНСКА 

— буџет 22,28 
- ОСИЗ за здравство 41,63 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 8,65 
— ОСИЗ за образование 21,02 
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— ОСИЗ за култура 1,23 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗГ за физичка култура 0,83 тита на деца 5,20 
— ОСИЗ за вработување 2,69 — ОСИЗ за образование 23,84 
- ОСИЗ за социјална заштита 1,67 — ОСИЗ за култура 2,72 

- — ОСИЗ за физичка култура 1,08 
6. ГЕВГЕЛИЈА — ОСИЗ за вработување 2,50 

— ОСИЗ за социјална заштита 1,63 
— буџет 21,65 
— ОСИЗ за здравство 42,96 13. КОЧАНИ 
— ОСИЗ за образование 28,93 

— буџет - ОСИЗ за култура 2,63 — буџет 20,52 
— ОСИЗ за физичка култура 0,88 - ОСИЗ за здравство 41,02 
- ОСИЗ за вработување 1,47 — ОСИЗ за општествена заш- ( 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,48 тита на деца 4,95 — ОСИЗ за социјална заштита 

— ОСИЗ за образование 26,54 
7. ГОСТИВАР - ОСИЗ за култура 1,55 

- ОСИЗ за физичка култура 0,96 
—1 буџет 22,35 — ОСИЗ за вработување 1,83 
— ОСИЗ за здравство 45,38 — ОСИЗ за социјална заштита. 2,63 
-— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 5,36 14. КРАТОВО 
, — ОСИЗ за образование 21,89 

— ОСИЗ за култура 1,19 — буџет 13,95 
— ОСИЗ за физичка култура 0,73 — ОСИЗ за здравство 44,25 
— ОСИЗ за вработување 2,14 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗ за социјална заштита 0,96 тита на деца 8,51 

— ОСИЗ за образование 23,12 
8. ДЕБАР — ОСИЗ за ,култура 3,98 

- ОСИЗ за физичка култура 0,64 
— буџет 23,84 — ОСИЗ за вработување 2,90 
— ОСИЗ за здравство “ 42,71 — ОСИЗ за социјална заштита 2,65 
— ОСИЗ за општествена заш-

, тига на деца 7,75 15. КРИВА ПАЛАНКА -
— ОСИЗ за образование 19,33 
— ОСИЗ за култура 2,08 — буџет 14,67 
— ОСИЗ за физичка култура 0,92 — ОСИЗ за здравство 50,18 
- ОСИЗ за вработување 1,86 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗ за социјална заштита - 1,51 тита на деца 5,10 — ОСИЗ за социјална заштита 

— ОСИЗ за образование 23,87 
9. ДЕЛЧЕВО — ОСИЗ за култура 1,92 9. ДЕЛЧЕВО 

— ОСИЗ за физичка култура 0,69 
ч— буџет 14,97 - ОСИЗ за вработување 2,40 
— ОСИЗ за здравство 46,47 — ОСИЗ за социјална заштита 1,17 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 7,25 . 16. ,КРУШЕВО 
v — ОСИЗ за образование 24,28 

— ОСИЗ за култура 1,74 — буџет 17,17 
— ОСИЗ за физичка култура 0,70 — ОСИЗ за здравство 47,12 
- ^ ОСИЗ за вработување 2,94 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗ за социјална заштита 1,65 . тита на деца 6,90 

— ОСИЗ за образование 23,08 
10. ДЕМИР ХИСАР — ОСИЗ за култура 1,20 

— ОСИЗ за физичка култура 1,06 
— буџет 19,07 — ОСИЗ за вработување ' 2,27 
— ОСИЗ за здравство 44,44 — ОСИЗ за социјална заштита 1,20 
— ОСИЗ за општествена заш-

- тита на деца 7,92 n17. КУМАНОВО ^ -

— ОСИЗ за образование 22,80 
- ОСИЗ за култура 1,37 — буџет 15,08 
— ОСИЗ за физичка култура 0,70 — ОСИЗ за здравство 47,24 
— ОСИЗ за вработување 2,68 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗ за социјална заштита 1,02 тита на деца - 5,95 

- ОСИЗ за образование 24,27 
11. КАВАДАРЦИ — Р С И З за култура 3,58 

— ОСИЗ за физичка култура 0,81 
— буџет 17,45 — ОСИЗ за вработување 2,00 
— ОСИЗ за здравство 44,06 — ОСИЗ за социјална заштита 1,07 
— ОСИЗ за. општествена заш-

тита на деца 8,14 18. НЕГОТИНО 
— ОСИЗ за образование 22,61 
— ОСИЗ за култура 2,37 — буџет 20,32 
-Ј. ОСИЗ за физичка култура 0,70 — ОСИЗ за здравство 42,57 
— ОСИЗ за вработување 2,90 — ОСИЗ за општествена заш-
— ОСИЗ за социјална заштита 1,77 тита на деца 6,87 

— ОСИЗ за образование 21,13 
12. КИЧЕВО — ОСИЗ за култура 1,47 

— ОСИЗ за физичка култура 1,34 
— буџет 22,05 - ОСИЗ за вработување 4,12 
— ОСИЗ, за здравство 40,98 — ОСИЗ за социјална заштита 2,18 
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19. ОХРИД 

— буџет 17,43 
— ОСИЗ за здравство 50,36 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 6,19 
— ОСИЗ за образование 19,63 
— ОСИЗ за култура 1,97 
— ОСИЗ за физичка култура 1,63 
— ОСИЗ за вработување 1,64 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,15 

20. ПРИЛЕП 

— ,буџ.ет . 17,84 
— ОСИЗ за здравство 48,84 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 4,88, 
— ОСИЗ за образование 20,24 
— ОСИЗ за култура 2,37 
— ОСИЗ за физичка култура 1,78 
— ОСИЗ за вработување 2,06 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,99 

21. ПРОБИШТИП 

— буџет 17,42 
— ОСИЗ за здравство v 43,08 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 9,07 
— ОСИЗ за образование 22,39 
— ОСИЗ за култура 1,54 
— ОСИЗ за физичка култура о,80 
— ОСИЗ за вработување 3,03 
— ОСИЗ за социјална заштита 2,67 

22. РАДОВИШ 

— буџет ( 20,26 
— ОСИЗ за здравство 46,04 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 6,21 
— ОСИЗ за образование j 19.74 

— ОСИЗ 'за култура 1,85 
— ОСИЗ за физичка култура 1,41 
— ОСИЗ за вработување 2,34 
— ОСИЗ за социјална заштита 2,15 

23. РЕСЕН 

. - буџет 17,оо 
— ОСИЗ за здравство 46,99 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 5,33 
— ОСИЗ за образование 20,63 
— ОСИЗ за култура 4,38 
— ОСИЗ за физичка култура “ 0,86 
— ОСИЗ ,за вработување 2,40 
— ОСИЗ за социјална заштита 2,41 

24. СВЕТИ НИКОЛЕ 

— буџет ' 18,08 
— ОСИЗ за здравство 43,80 
—. ОСИЗ за општествена заш- I 

тита на деца 8,27 
— ОСИЗ за образование 22,03 
— ОСИЗ за култура “ 1,45 
— ОСИЗ за физичка култура 1,21 
— ОСИЗ за вработување 3,43 
— ОСИЗ за социјална заштита 1,73 

25. ГРАД СКОПЈЕ 

— б у џ е т и : ' 1 4 , 5 8 
ОД т о а : 
— ,„Гази Баба“ ' 1,22 
— „Карпош“ 1,11 
— ,„Кисела Вода“ 1,08. 

— „Центар“ 
— „Чаир“ 
— град Скопје 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 
— ОСИЗ за образование 
— ОСИЗ за култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ за социјална заштита 

26. СТРУГА 

— буџет 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 
— ОСИЗ за образование 
— ОСИЗ за култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ за социјална заштита 

27. СТРУМИЦА 

— буџет 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 
— ОСИЗ за образование 
-t- ОСИЗ за ч култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ за социјална заштита 

28. ТЕТОВО 

— буџет 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца . 
— ОСИЗ за образование 
— ОСИЗ за култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ,за социјална заштита 

29. ТИТОВ ВЕЛЕС 

— буџет 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 
— ОСИЗ за образование 
— ОСИЗ за култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ за социјална заштита 

30. ШТИП 

— буџет 
— ОСИЗ за здравство 
— ОСИЗ за општествена заш-

тита на деца 
' —. ОСИЗ за образование 

— ОСИЗ за култура 
— ОСИЗ за физичка култура 
— ОСИЗ за вработување 
— ОСИЗ за социјална заштита 

2,64 
v 1,86 

6,67 
51,86 

6,00 
18,34 

5,55 
0,67 
1,31 
1,69 

28,47 
39,02 

4,68 
21,93 

1,09 
1,27 
2,45' 

' 1,09 

19,25 
43,56 

7,02 
22,80 

2,99 
1,46 
1,65 
1,27 

23,32 
43,27 

5,00 
23,90 

1,12 
0,58 
1,41 
1,40 

16,88 
45,88 

6,99 
22,27 

1,77 
1,58 
3,06 
1,57 

15,98 
53,59 

7,27 
13,21 

3,49 
1,36 
2,95 
2,15 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1991 година. 

Бр. 23-102/2 Претседател 
15 јануари 1991 година на Извршниот совет, 

Скопје Ј м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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35. 
Врз основа на член 5, став 3 од Законот за 

продажба на становите во општествена сопственост 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНАТА НА 

СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се утврдува начинот, 

основите и мерилата за утврдување на цената на 
становите во општествена сопственост во СР Ма-
кедонија. 

Член 2 
Цената на станот се утврдува врз основа на: 

градежната вредност на станот, амортизацијата (го-
дини на староста на станот), трошоците за уредува-
ње на градежното земјиште и местоположбата на ста-
нот (локациски погодности). 

Член 3 
Градежната вредност на станот се утврдува врз 

основа на податоци од Републичкиот завод за ста-
тистика за договорената градежна цена по м2 нето 
корисна станбена површина во последното тримесеч-
је од претходната година во општествениот сектор 
на градбата во Републиката. Градежната цена ја обја-
вува републичкиот орган на управата надлежен за 
станбени работи до крајот на месец јануари во те-
ковната година за секоја општина одделно. 

Нето корисната станбена површина на станот се 
утврдува според Ј. У. С. cтaндapдoт У. Ц. 2100. 

Член 4 
Градежната вредност се коригира со коефициен-

тот (индексот) на порастот на цените на производи-
телите на индустриските производи во Републиката 
за секој месец. 

Член 5 
Основи и мерила за утврдување на градежната 

вредност се: видот на објектот, типот на конструк-
цијата, употребениот материјал за изградба на об-
јектот, изведени инсталации, степенот на финалната 
обработка и опременост на станот. 

Член 6 
Според основите и мерилата утврдени во член 5 

на оваа одлука се утврдуваат шест категории на 
станбени објекти и тоа: 

I категорија 

Во првата категорија спаѓаат индивидуалните 
станбени објекти до два стана изградени на градеж-
ни парцели над 400 м2 по стан од тврд материјал, 
со асеизмичка конструкција, со квалитетна фасада, со 
инсталации за водовод и канализација, електрика, 
греење со централно или сопствено снабдување на 
топлотна енергија, прописно опремена бања и тоа-
лет, подрумски простории и дворно место. 

И категорија 

Во оваа категорија спаѓаат индивидуални стан-
бени згради и објекти во низ изградени на градеж-
на парцела помала од 400 м2 по стан од тврд ма-
теријал, колективни станбени згради до П -f 2 ката, 
со асеизмичка конструкција, со фасада од класичен 
материјал, со инсталации за водовод и канализација, 
електрика, греење со централно или сопствено снабт 
дување на топлотна енергија, прописно опремена ба-
ња и тоалет, подрумски простории и дворно место. 

III категорија 

Во оваа категорија спаѓаат колективни станбени 
згради над П + 2 ката со или без лифтови, со асеиз-
мичка конструкција, со фасада од квалитетен мате-

ријал, со инсталации за водовод и канализација., елек-
трика, греење со централно или сопст.вено снабдува-
ње на тбплотна енергија ,прописно опремена бања и 
тоалет. 

IV категорија 

Во оваа категорија спаѓаат индивидуални и ко-
лективни станбени згради од масивна градба, без 
асеизмичка конструкција, армирано-бетонска меѓукат-
на конструкција, несовремено изведени инсталации 
за водовод и канализација, електрика, греење со 
централно или сопствено снабдување на топлотна 
енергија и санитарни уреди. 

Во оваа категорија спаѓаат и индивидуалните и 
колективните монтажни објекти кои се опремени со 
сите куќни инсталации. 

V категорија 

Во оваа категорија спаѓаат објекти со дрвена ме-
ѓукатна конструкција со масивни слабо изолирани и 
влажни ѕидови, водовод само во една просторија, 
собно греење со приклучок за оџак, електрична ин-
сталација само за осветлување, едноструки прозорци, 
санитарни уреди и други помошни простории внат-
ре или надвор од објектот. 

VI категорија 

Во оваа категорија спаѓаат станбени згради со 
бондручна конструкција и субстандардни станови од 
дрвена граѓа, класично греење, несоодветна електрич-
на и водоводна инсталација, единечни прозорци и 
помошни простории во подрз^м или надвор од об-
јектот. 

Член 7 
Градежната цена од член 3 на оваа одлука е 

појдовна основа за утврдување на градежната вред-
ност на становите по категории. 

Градежната вредност по категории се коригира 
со следните коефициенти: I категорија 1,25; II ка-
тегорија 1,10; III категорија 1,00,- IV категорија 0,85; 
V категорија О,70 и VI категорија О,60. 
t ' -Ј 

Член 8 
Градежната вредност на станот од член 7 на 

оваа одлука се коригира врз основа на следните еле-
менти : местоположба по катова, број на слободни 
фасади на станот, корисна висина на станот, бројот 
на станови на скалишен простор и начин на затоп-
лување на станот. 

Корекцијата на градежната вредност на станот 
според елементите од став 1 на овој член се врп!и 
според следните коефициенти: 

а) за станови со местоположба по катови: 

— за стан во сутерен 0,90 
— за стан во приземје без дворно место 0,95 
— за стан во приземје со дворно место и за 

стан на први и втори кат 1,05 
— за стан на трети и четврти кат 1,00 
— за стан на петти и над петти кат 0,95 
— за стан на поткровје и станови под рам-

на плоча 0,90 

б) за бројот на слободни фасади на становите: 

— со една слободна фасада 0,95 
— со две слободни фасади 1,00 
— со три слободни фасади 1,03 
— со четири слободни фасади 1,05 

в) за станови со корисна висина на станот 
(светла висина): 

— за висина под 2,40 м. о,90 
— за висина од 2,40 до 2,55 м. 0,95 
— за висина од 2,56 до 2,65 м. о,97 
— за висина од 2,66 до 2,75 м. l ,oo 
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— за висина од 2,76 до 2,85 м. 1,03 

— за висина над 2,85 м. 1,05 

г) за бројот на станови за скалишен простор: 

— за еден стан 1,05 — за два стана 1,00 
— за три и повеќе станови 0,95 

д) за станови од прва до четврта категорија 
во кои нема инсталации за централно гре-
ење корективниот коефициент изнесува 0,95 

Член 9 
Утврдената градежна вредност на станот согласно 

членовите 3, 7 и 8 на оваа одлука се намалува за го-
дините на старост на објектот според прописите за 
амортизација 

Градежната вредност на станот по основ на став 
1 од овој член може да се намали до 60% аксѓ ста-
нот е во употреба. 

Член 10 
'Коригираната градежна вредност се зголемува за 

трошоците за уредување на градежно земјиште, спо-
ред прописите со кои се утврдува надоместокот, за 
уредување на градежното земјиште за локалитетот 
на кој се наоѓа објектот, кои се во важност на де-
нот на потпишувањето на договорот , за продажба на 
станот. 

Член 11 
Градежната вредност на станот врз основа на 

местоположбата се зголемува за 5% доколку станот 
е во централното градско подрачје утврдено во Урба-
нистичкиот план, а се намалува за З /̂о ако објектот 
е оддалечен над 1.500 до 3.000 м или се наоѓа во 
населено место надвор од градот односно општин- 1 

скиот центар, градежната вредност на станот се на-
малува за 6'%. ' 4 

Член 12 
Врз основа на основите и мерилата од оваа. одлу-

ка, податоците за станот и цената на станот се вне-
суваат на образецот кој е составен дел на оваа 
одлука. 

Член 13 
Сопственикот на станот ја утврдува продажната 

цена врз основа на податоците од образецот кој го 
пополнува стручна организација за станбена изград-
ба и уредување на. градежното земјиште. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. . 

Бр. 23-1786/1 
15 јануари 1991 го,дина ' 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р ' Глигорие Гоговски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕ-
НА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1. Сопственик на станот : ; 
2. Носител на станарското п р а в о — - ; 
3. Адреса на станот ; 
4. Видот на објектот во кој се 

наоѓа станот (индивидуална, 
колективна, катност) ; 

5. Нето корисна станбена по-
вршина на станот :

 ; ; 
6. Материјал за изградба на 

станот (објектот) —; 
7. Тип на конструкција (скелет- -

на, асеизмичка, масивна, ѕи-
дана, бондручна) : ; 

8. Изградени инсталации: 
— водовод ; 
— канализација ' ; 
— електрична 

инсталација ; 
— вид на греење : — ; 

II. ПАРАМЕТРИ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНАТА ЦЕНА 

1. Објавена градежна цена 
по м2 нето корисна стан-
бена површина (член 3) 

ОГЦ дин/м2 
2. Објавена градежна цена 

коригирана за коефициен-
тот (индексот) на порас-
тот на цените на произво-
дителите на индустриски-
те производи (член 4) 

ОГЦк = ОГЦ х индекс 
на месечен пораст 

дин/м2 

3. Корекција на ОГЦк врз 
основа категоризација на 
станот (член 6 и 7) 

— Категорија I, И, III, 
IV, V, VI 
(се заокружува ка-

, тегоријата) 
— (член 7) K = 

КОГЦ= О Г Ц к х К - дин/м2 

4. Корективни коефициенти 
(член 8) 

а) местоположба на ста-
нот по катови ККа ^ 

(катност) 

б) број на слободни фа-
сади ККб -

в) корисна висина на ста- (м) 
нот ККв ^ 

г) број на станови на 
скалиштен простор ККг 

д) становите од I до IV ка-
тегорија во кои нема 
инсталации за централ- ѕ 

но греење (член 8 точ- (да) (не) 
ка д) ККд zr 

ЗБИРЕН КОРЕКТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ: 

2 К К п (ККа-1) 4- (ККб-1) + (ККв-1) 
4 (ККг-1) + (ККд-1) ^ ± 

5. Коригирана градежна цена 
на станот: 
КГЦ ^ КОГЦ х (1 4- КК) дин/м2 Ј 

6. Степен на амортизација на 
станот: 
— година на старост на 

објектот 
Г ГОД. 

— коефициент на законска 
амортизација 

А ^ 

Г х А 
СА— ^ - г г 

7. Градежна цена при склу-
чување на договорот за 
продажба: 

( 1 0 0 - С А ) 
ГЦ гг КГЦ х - 1 дин/м? \ 

100 
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III. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВА-
Њ Е НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ (член 10) 

Трошоци за уредување на 
градежното земјиште кои 
важат на денот на потпи-
шувањето на договорот 
за локалитетот на кој се 
наоѓа објектот 

IV. МЕСТОПОЛОЖБА НА 
СТАНОТ (член 11) 

— оддалеченост на објек-
тот од централното 
подрачје на градот 

(м) 
- ЛК !% 

— л о к а ц и с к и ПОГОДНОСТИ: 
ЛЦ rz КГЦ X ЛК дин/м2 

-— за станрви оддалечени 
до 1.500 метри од цен-
тралното градско под-
рачје ЛЦ гг 0,00 дин/м2 

V. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУП-
НА ПРОДАЖНА ЦЕНА 
НА СТАНОТ 

ПРОДАЖНА, ЦЕНА НА СТАНОТ ПО м2 

ПЦ = (ГЦ+ ТУГЗ) - ЛЦ 

ВКУПНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА СТАНОТ дин/м2 

ВПЦ ^ ПЦ х (м2) ѕ дин. 

Место 
Датум 

Одговорно лице: 

ЗАБЕЛЕШКА; Врз /основа на член 5, став 2 од За-
конот за продажба на становите во 
општествена сопственост, вкупната 
продажна цена (ВПЦ) се намалува за 
процентот на личните средства кој се 
вложува при. стекнувањето на станар-
ското право 

ЛЕГЕНДА: 

ОГЦ — објавена градежна цена; 
ОГЦК — објавена градежна цена коригирана со ин-

дексот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи; 

КОГЦ — коригирана објавена градежна цена; 
ККа — корективен коефициент за местоположбата 

на станот; 
ККб — корективен коефициент за бројот на сло-

бодни фасади на станот; 
ККв — корективен коефициент за корисна висина 

на станот,-
ККг — корективен коефициент1 за бројот на стано-

ви на скалишен простор; 
ККд — корективен коефициент з а станови од I до 

IV категорија во кои нема инсталации“ за 
централно греење; 

2КК — збирен корективен коефициент,-
КГЦ — коригирана градежна цена; 
Г — години на старост на објектот; 
А — коефициент на законска амортизација; 
СА — степен на амортизација; 
ГЦ — градежна цена при склучување на дого-

ворот; 
ГУГЗ — трошоци за уредување на градежно зем-

јиште; 
Л К — коефициент за локациски погодности,-
Л Ц — вредност на локациска погодност,-
П Ц - продажна цена по м2; и 
В П Ц — вкупна продажна цена во динари. 

36. 
Врз основа на член 107, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 И 4/90), 
Републичкиот секретаријат за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
Њ Е НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 107, 
став з од Законот за , даноците на граѓаните, за 1990 
година, изнесува 7,7. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 11-5/1 
4 јануари 1991 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. р . 

37. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за заш-

тита од пожари („Службен весник на СРМ“ бр. 43/86, 
37/87,. 51/88 и 36/90), претседателот на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, во согласност со републичкиот секретар за 
внатрешни работи, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРИ НА ШУМИТЕ И ПОСЕВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за посебните мерки за заштита 

од пожари на шумите и посевите („Службен весник 
на СРМ“ бр. 9/89) во членот 14 став 1 се менува и 
гласи: 

„Вршалките, комбајните, трактерите, балирачките 
за слама, товарните моторни возила и сл. (во ната-
мошниот текст-, земјоделски машини), кои учествуваат 
во жетвата, вршидбата и транспортот на земјодел-
ските производи и сламата, издувните гасови од мо-
торот преку ауспухот не смеат да ги усмеруваат кон 
површините на кои се врши жетва, вршидба транс-
порт на земјоделски производи и кон посевите“. 

Член 2 
Во членот 17 став 2 по зборот „вода“; зборовите 

со вградени пумпи и потребна опрема за гаснење^ 
на пожар“ се заменуваат со зборовите „моторна пум-
па со приклучни отвори најмалку 52 мм, соодветна 
црево со должина од најмалку 30 м, м л а з н и ц а “ . . . 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на ,Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 10-82/1 
14 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. ра 

Согласен: 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Јован Трпеновски, с. р: 

ТУГЗ дин/м? 
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38. 
Врз основа на член 160 точка 16 ,од Законот 

за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен 
весник на СРМ“ бр. 371/80 и 24/88), републичкиот 
секретар за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУ-
ВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците ,што се употребуваат во 
органите на управата надлежни за внатрешни работи, 
изнесуваат и тоа за.-

1. 
2. 
3. 
4 . 
5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14 . 

Лична карта 
Возачка дозвола 
Дозвола за возач на трактор 
Возачка потврда 
Сообраќајна дозвола за регистри-
рано возило (земјоделски трактор) 
Потврда за регистрација за регис-
трирано возило 
Потврда за привремена регистра-
ција на возило 
Дозвола за поседување и носење 
на оружје 
Дозвола за поседување на оружје 
Тест за полагање возачки испит 
Извод од матичната книга на ро-
дените за употреба во странство 
Извод од матичната книга на 
венчаните за употреба во стран-
ство 
Извод од матичната книга на ум-
рените за употреба во странство 
Постојана пропусница за движење 
и задржување на аеродром 

10,00 динари 
50, оо 
50,00 
50,00 

50,00 

50,00 

20,00 

15,00 „ . 
15,00 
5,00 

З,оо 

3,00 

3,00 

12,00 

15. Привремена пропусница за движе-
ње и задржување на аеродром 12,00 „ 

16. Пропусница за премин на Југосло-
венско-бугарска граница во мало-
граничен сообраќај на лица 20,00 „ 

17. Привремена дозвола за движење 
и престој во граничен појас 17,00 „ 

18. Постојана дозвола за движење и . 
престој во граничен појас 17,00 „ 

19. Привремена дозвола за движење 
и задржување на граничен 'пре-
мин 17,00 „ 

20. Привремена дозвола за движење 
и престој надвор од граничен пре-
мин 17,00 „ 

21. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин . 17,00 н 

22. Барање за издавање пропусница 
во малограничен премин 17,00 w 

23. Дозвола за инструктор 17,00 „ 

II Со денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние престанува да важи Решението за цените на 
обрасците што се употребуваат во органите на уп-
равата надлежни за внатрешни работи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 5/90). 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 262-12302/90 
16 јануари 1991 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Јован Трпеноски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА la . 

10. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82, 
13/86, 28/88, 7/89 и 10/90), член 7 од Општествениот 
договор за изворите на средства за одржување, ре-
конструкција и изградба на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 41/89 и член 18 од Статутот на Ре-
публичката СИЗ за патишта, Собранието на РСИЗ 
за патишта, на седницата одржана на 26 декември 
1990 година, донесе 

О Д Л У К А * 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И 
ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
За моторни и приклучни возила се плаќа на-

домест за употреба на патот (во натамошниот текст: 
надомест) за време од 12 месеци; според видот на 
возилото, и тоа.-

1. Патнички возила: 

9 0 1 
1 3 5 1 
1801 
2 5 0 1 
3 1 5 0 

9 0 0 CM3 

1 3 5 0 CM3 

1 8 0 0 CM3 

2 5 0 0 CM3 

3 1 5 0 CM3 

CM3 

9 3 , 0 0 ДИН. 
1 7 8 , 6 0 „ 
2 6 4 , 1 0 „ 
5 2 0 , 8 0 „ 
7 7 7 . 5 0 „ 

1 , 0 3 4 , 2 0 „ / 

^ Извршниот совет на Собранието на СРМ даде 
согласност на оваа одлука на седницата одржана на 
15 јануари 1991 година. 

Патничките возила кои се преуредени за погон 
на плин, освен надоместокот од оваа точка, пла-
ќаат надоместоци во износ од 218,50 дин., а так-
си-возилата 4- 623,10 динари. 

2 . МОТОЦИКЛИ: 

- 1 2 6 
- 251 
- 501 
- 1011 

1 2 5 CM3 

2 5 0 CM3 

5 0 0 CM3 

1 0 0 0 CM3 

CM3 

32,60 ДИН. 
58,60 „ 
76,30 „ 

109,70 „ 
133,90 „ 

3. Товарни возила 

Камиони, камионети w комби 
возила со носивост: 

— — 10 K N (ДО to t) 238,10 ДИН. 
— 11 — 20 K N ( 1Д — ' 2,0 t) 468,70 „ 
— 21 — 30 K N ( 2,1 - 3,0 t) 699,10 “ 

— , 31 — 40 K N ( з д 4,0 t) 1.016,50 “ 
— 41 — 50 K N ( 4,1 - 5,0 t) 1.333,60 “ 
— 51 — 60 K N ( 5,1 — 6,0 t) 1.649,80 “ 
— 61 — , 70 K N ( 6,1 -— 7,0 t) 1.967,00 “ 

71 - 80 K N ( 7,1 8,0 t) 2.340,80 “ 
81 — 90 K N ( 8,1 9,0 t) 2.714,70 “ 

— 91 — 100 K N ( 9,1 l0,o.t) 3,087,60 “ 

— 101 — 110 K N (10,1 11,0 t) 3.601,00 “ 
— 111 .— 120 K N (11,0 - i 12,0 t) 4.114,30 “ 
— 121 --130 K N (12,1 - 13,0 t) 4.627,70 “ 
— 131 ,— 140 K N (13,1 14,0 t) 5.141,00 “ 

' — 141 — 150 K N (14,1 15,0 t) 5,654,40 “ 
- За секои 10 K N (l,o t) 

преку 150 K N (15,0 1) 513,40 “ 
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4. Автобуси, комбибуси 

Број на седишта 

— 9 седишта 
— 30 седишта 
— 45 седишта 
— по седиште 

5. Работни возила 

— по возило 

6. Приклучни возила 

315,30 ДИН. 
1.034,20 „ 
1.547,50 „ 

34,40 „ 

77,20 

а) Товарни приколки и полуприколки СО НОСИВОСТ: 

— — 10 K N (до — 1,0 t) 154,40 ДИН. 
— 11 - 20 K N (1,1 — 2,0 t) 307,80 ,, 
— 21 - 30 K N (2,1 3,0 t) 462,20 ,, 
1— 31 - 40 K N (3;1 - 4,0 t) 677,00 „ 
— 41 - 50 K N (4,1 — 5,0 t) 892,80 ,, 
— 51 - - 60 K N (5,1 - - 6,0 t) 1.108,60 „ 
— 61 - 70 K N (6,1 — 7,0 t) 1.324,30 ,, 
— 71 - 80 K N (7,1 .— " 8,0 t) 1.560,50 w 
— 81 - 90. K N (8,1 — 9,0 t) 1.796,80 ,, 
— 91 - 100 K N (9,1 — 10,0 t) 2.033,00 „ 
— за секои 10 KN(1,0 t) 

преку 100 K N (10,0 t) 236,20 „ 

б) Автобуски приколки, број а а седишта 

— 9 седишта 
— 30 седишта . 
— 45 седишта 
— по седиште 

в) Работни приколки 

7. Влечни возила 

а) Трактори 

- 2 1 -
- 31 -
-— преку 

б) Теглачи 

20 K W ( 27,2 КЅ) 
30 K W ( 28,6 - 40,8 КЅ) 
47 K W ( 42,1 - 63,9 КЅ) 
47 K W ( 63,9 КЅ) 

240,90 
803,50 

1.205,30 
27,00 

44,60 

93,00 
119,00 
114,20 
178,60 

— — . 70 K W ( 95,2 KS) 1.934,40 
' — 71, — g0 K W ( 96,5 — 108,8 KS) 2.067,40 
— 81 — 90 K W (ПОД — 122,4 KS) 2.200,40 
— 91 — 100 K W (123,7 — 136,0 KS) 2.334,30 
— 101 — 110 K W (137,3 — 149,6 KS) 2.591,00 

' — 111 — 120 K W (150,9 — 163,2 KS) 2.847,70 
— . 121 — 130 K W (164,5 - 176,8 KS) 3.104,30 
— 131 — 140 K W (178,1 — 190,3 KS) - 3.361,00 
— . 141 — 150 K W (191,7 — 203,9 KS) 3.617,70 
— , 151 — 160 K W (205,3 — 217,5 KS) 3.908.80 

161 — 170 K W (218,9 — 231,1 KS) . 4.199,90 
— 171 — 180 K W (232,5 — 244,7 KS) 4.491,00 
— 181 — 190 K W (246,1 — 258,3 KS) 4.782,10 
— 191 — 200 K W (259,7 — 271,9 KS) 5.072,20 
— 201 — 210 K W (273,3 — 285,5 KS) 5.397,70 
— 211 — 220 K W (286,9 — 299Д KS) 5.723,20 
— . 221 — 230 K W (300,5 — 312,7 KS) 6.048,70 
— 231 — f 240 K W (314,1 — i 326,3 KS) 6.374,20 
— 241 — ' 250 K W (327,7 — ' 339,9 KS) 6.699,70 
— 251 — 260 K W (341,3 — 353,5 KS) 7.023,40 
— за секои 1-10 K W ( 1,4 - 13,6 KS), 

преку 260 K W (353,5 KS) Л- 325,50 

8. Специјални возила 

— за секое возило 

9. Комбинирани возила 

— за секои 10 K N (1,01) носивост по 
— за секое патничко седиште уште по 

926,30 

238,10 „ 
34,40 „ 

Член 2 
Средствата од надоместот од член 1 се уплату-

ваат на збирна сметка во Службата на општестве-
ното книговодство во седиштето на имателот на 
возилото. Имателите на моторните и приклучните во-
зила надоместокот можат да го уплатат вирмански 
во Службата на општественото книговодство или го-
товински во организации овластени за вршење тех-
нички преглед, кои ја вршат наплатата на овој на-
доместок. 

Член 3 
Имателите на моторните и приклучните возила 

плаќаат надоместок пред поднесување, барање за ре-
гистрација, односно за продолжување на важноста 
на регистрацијата во еднократен износ однапред за! 
12 месеци, опфаќа јќи го месецот во кој се врши 
регистрацијата, односно продолжување на важење на 
регистрацијата. 

По исклучок, транспортните претпријатија„ до-
колку обезбедат инструмент за обезбедување на пла-
ќањата, можат надоместот да го плаќаат во рати 
секои з месеци однапред во износ од една четвр-
тина од надоместокот. 

Член 4 
Имателите на моторни возила кои привремено 

ги регистрираат возилата за време покусо од 12 ме-
сеци, плаќаат сразмерен дел од надоместокот. 

Член 5 
Ако имателот на регистрирано моторно или при-

клучно возило гр одјави возилото ка ј надлежен ор-
ган за регистрација на возилото пред истекот на 
времето од 12 месеци, има право во рок од 3 месеци 
да бара враќање на уплатениот износ од денот на 
одјавување на возилото. 

Враќање на уплатен надомест имателите на мо-
торни и приклучни возила имаат право и во слу-
чаи : 

— кога ќ е уплатат надомест во поголем износ од 
пропишаниот и тоа за износот што е повеќе уплатен. 

— кога надоместот е неосновано уплатен и во 
. други слични ситуации. 

Враќање на уплатен надомест во случаите утвр-
дени со овој член се врши со приложен доказ во 
местото на уплата и тоа-. 

— кај Службата на општественото книговодство 
4 од збирната сметка, 

— кај овластената организација за вршење на 
технички преглед на возилата во која е извршена 
уплатата на надоместот. 

Член 6 
, Претпријатијата од јавниот патен -сообраќај за 

регистрирано моторно и приклучно возило што вр-
ши меѓународен сообраќај, имаат право да бараат 
враќање на уплатениот износ сразмерно за времето 
што моторното и приклучното возило го поминало 
во странство. 

Враќањето на уплатениот надоместок од став 1 
на овој член се ,врши врз основа на доставено бара-
ње со приложен доказ за времето што моторното и 
приклучно возило го поминало во странство. 

Барањето се доставува до РСИЗ за патишта нај-
многу 4 (четири) пати годишно по утврдена методо-
логија на посебен образец. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за определување на виси-
ната и начинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се плаќаат при 
регистрација на моторните и приклучни возила 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 24/90). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 14-2254/5 
18 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, с. р . 
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ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

11. 
Врз основа на Законот за привремено ограни-

чување на располагањето со дел од општествените 
средства на општините, Републиката !и на самоуп-
равните интересни заедници ,од општествените деј-
ности за потрошувачка за првото тримесечје од 1991 
година, член 122 став 1 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на .СРМ“' 
бр. 18/83, 4/87 и; 4/89), и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурувале на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личниот доход за 

пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануа-
ри 1991 година се утврдува на 16,500 насто. 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот од личниот доход за пензиското и инва-
лидското о“сигурување се зема остварениот личен до-
ход на работниците кај правните лица. 

/ 

Член 3 
За осигурениците за кои се ,утврдува само чист 

личен доход, придонесот за пензиското и инвалид-
ското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот 
личен доход со' примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на репуб-
личките и општинските стапки на придонесите од 
личниот доход. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ 
а (ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 08-162 
16 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

12. 
Врз основа на Законот за привремено ограничу-

вање на располагањето со дел од општествените 
средства на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници од“- општествените деј-
ности за потрошувачката за првото тримесечје од 
1991 година, член 122 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 142 точ-
ка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 
33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 16 
јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ 
ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1991 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување од доходот за стажот на осигурувањето што 
се смета со зголемено траење од 1 јануари 1991 го-
дина се утврдува по стапки од: 

а) 8,250 насто за вршење на работи и задачи н а . 
кои ефективно поминати 12 месеци, се сметаат во 
стаж на осигурување како 18 месеци,-

б) 6,875 насто за вршење на работи и задачи на1 

кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 
стаж на осигурување како 17 месеци,-

в) 5,500 насто за вршење на работи и задачи на, 
кои ефективно поминати 12 месецу се сметаат во 
стаж на осигурување како 16 месеци; 

г) 4,125 насто за вршење на работи и задачи на 
кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во̂  
стаж на осигурување како 15 месеци; 

д) 2,750 насто за вршење на работи и задачи на 
кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 
стаж на осигурување како 14 месеци, и 

ѓ) 1,375 насто за вршеле на работи и задачи на 
кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 
стаж на осигурување како 13 месеци. 

Член 2 
Придонесот за пензиското и инвалидското осигу-

рување за стаж на осигурување што се смета со зго-
лемено траење се пресметува од личниот доход н а 
вработените на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење и го плаќаат организациите на 
здружениот труд и другите самоуправните органи-
зации и заедници од својот доход. 

, Член 3 
Уплата на придонесот од доходот по стапките, 

од член 1 на оваа одлука од обврзниците се вршц 
при поднесувањето на периодичните и завршната 
сметка. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“,, 
а ќ е се применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 08-163 
16 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р . 

13. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот з а 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 142 
точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 
33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија^ на седницата одржана на 
16 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИ-
ДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО 

ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за пензиско и инвалид-

ско осигурување на обврзниците на данок од личен 
доход од земјоделска, дејност на ,кои земјоделската! 
дејност им е единствено занимање — индивидуални 
земјоделци и осигурениците во доброволното пен-
зиско и инвалидско осигурување (брачниот другар-
и другите членови на домаќинството на индивидуал-
ниот земјоделец, брачниот другар и другите членови 
на домаќинството на сопственикот на земјоделското^ 
земјиште на кого земјоделската дејност ,не му е един-
ствено занимање, како и липата кои се занимаваат 
со земјиште земено под закуп, со сточарство или cd 
пчеларство на кои вршењето на дејноста им е един-
ствено занимање) од 1 јануари 1991 година се утвр-
дува на 17 насто. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

пензиското и инвалидското осигурување на индиви-
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,дуалните земјоделци и осигурениците во добровол-
ното пензиско и инвалидско осигурување се врши 
на основмците на осигурување з а 1991 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а (ќе се применува од 1 ј ануари 1991 година. 

Бр. 08-164 
16 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател , 

Олгица Богатиновска , с. р . 

14. 
Врз основа на член 148 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување н а М а к е д о н и ј а 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), 
а во врска с,о член 38 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување (,,.Службен весник на СРМ“ бро ј 
4/89) и член 72-а, 72-б и 72-в од Статутарната одлука 
за и з м е н а и дополнување на Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македони ја („Службен весник 
на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија , на седницата о д р ж а н а 
н а 16 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА О С Н О В И Ц И Т Е Н А ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И П Л А Ќ А Њ Е Н А П Р И Д О Н Е С О Т И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ Н А ПРАВАТА ОД П Е Н З И С К О Т О И 
И Н В А Л И Д С К О Т О ОСИГУРУВАЊЕ Н А И Н Д И В И Д У -
А Л Н И Т Е З Е М Ј О Д Е Л Ц И И О С И Г У Р Е Н И Ц И Т Е ВО 

Д О Б Р О В О Л Н О П Е Н З И С К О И И Н В А Л И Д С К О 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на оси-

гурување според ,кои се пресметува и п л а ќ а придо-
несот з а пензиско и инвалидско осигурување за об г 
врзниците на данок од личен доход од земјоделска 
дејност на кои земјоделската де јност им е единстве-
но занимање — индивидуални зем јоделци и за оси-
гурениците во доброволно пензиско 1 и инвалидско 
осигурување. 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци з а р а д и пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се разврстуваат во основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход, 
и тоа : 

Ред. 
бро ј 

Катастарски приход 
во динари 

Месечна 
основица 
на осигурување 

1. ДО 1400,00 1.920,00 
2. н а д 1400,00 ДО 1.600,00 2.260,00 
3. н а д 1600,00 ДО 2.100,00 3.200,00 
4. н а д 2100,00 ДО 2.800,00 4.000,00 
5. н а д 2800,00 ДО 3.500,00 5.000,00 
6. над 3500,00 ДО 5.400,00 б.ооо,оо 
7. над 5400,00 д о 7.100,00 7 600,00 
8. над 7100,00 ДО 11.ооо,оо 8.500,00 
9. над nooo ,oo до 14.000,00 10.600,оо 

10. над 14000,00 12 000,00 

Член 3 
Индивидуалните з е м ј о д е л ц и м о ж а т по сопствен 

и з б о р да се определат д а п л а ќ а а т придонес з а пен-
зиско и инвалидско осигурување на непосредно по-
висока основица на осигурување. 

Индивидуалните зем јоделци кои се определиле 
д а п л а ќ а а т придонес за пензиско и инвалидско осигу-

.рување на повисока основица на осигурување долж-
ни се до 31 м а р т во тековната година да поднесат 
писмено барање до н а д л е ж н и о т орган за општестве-
ни приходи на општината . 

Член 4 
Основицата на осигурување з а осигурениците во 

доброволно пензиско и инвалидско осигурување из-
несува 1.920,00 д и н а р и месечно, а непосредно повисо-
к а т а основица на осигурување изнесува 2.260,00 ди-
н а р и месечно. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е 
се применува од 1 ј ануари 1991 година. 

Бр. 08-165 
16 ј ануари 1991 година 

Скопје 
Претседател , 

Олгица Богатиновска , с. р . 

15. 
Врз основа на член 148, точка 8 и 16 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), 
Собранието на Самоуправната интересна з аедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија , на седницата о д р ж а н а на 16 ј ануари 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З М Е Н У В А Њ Е Н А ОДЛУКАТА ЗА ПРИПОЈУВА-
Њ Е Н А РАБОТНАТА З А Е Д Н И Ц А - Ц Е Н Т А Р ЗА 
АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА Н А П О Д А Т О Ц И К О Н 
РАБОТНАТА З А Е Д Н И Ц А Н А СТРУЧНАТА СЛУЖБА 
Н А САМОУПРАВНАТА И Н Т Е Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А Н А 
П Е Н З И С К О Т О И И Н В А Л И Д С К О Т О ОСИГУРУВАЊЕ 

Н А М А К Е Д О Н И Ј А 

Член 1 
Во Одлуката за припо јување на Работната заед-

ница — Ц е н т а р за автоматска о б р а б о т к а на подато-
ци кон Работната заедница на Стручната служба на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македони ја („Службен 
весник на СРМ“ бр. 31/90) ставот 1 на член 6 се 
менува и гласи: „До донесувањето на општите акти 
з а организаци ја и систематизација на работните ме-
ста и з а распределба на личните доходи на работ-
ниците на Стручната служба на Заедницата ,ќе се 
применуваат општите акти на п о р а н е ш н а т а Работна 
з аедница — Ц е н т а р за автоматска о б р а б о т к а на по-
датоци з а организаци ја и систематизација на работ-
ните места и за распределба н а личните доходи н а 
работниците во делот на утврдените бодови според 
а н а л и т и ч к а т а процена на работните места. Советот 
на Работната з а е д н и ц а на Стручната служба ќ е утвр-
ди единствена месечна вредност на бодот за сите 
работници на Стручната служба на Заедницата“ . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден о д 

денот на донесувањето, а ќ е се применува од 1 ја-
нуари 1991 година. 

Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник н а 
СРМ“. 

Бр. 08-166 
16 ј ануари 1991 година 

Скопје 
Претседател , 

Олгица Богатиновска , с. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

16. 
Врз основа на член 25 од Законот за вработува-

њето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87, 18/89 и 
36/89) и член 17 став 1, алинеја 12 од Статутот на 
Републичката СИЗ за вработување, Собранието на 
Републичката СИЗ за вработување, на седницата 
одржана на 21 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 
ЛИЦЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на основицата и стап-

ката за пресметување и плаќање придонес за вра-
ботување за лице на привремена работа во странство 
(„Службен' весник на СРМ“ бр. 39/87, 50^88 и 7/90) 
членот 2 се менува и гласи: 

„За пресметување и плаќање на придонес за 
вработување се определува основица во постојан ме-
сечен износ од 4.000,00 динари“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник ,на СР Македонија“, а, 
ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 02-1734 
26 декември 1990 година 

Скопје 
Заменик претседател, 

Спасо Ѓорковски, с. р. 

МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

17. 
Врз основа на член 8 од Законот за привремено 

ограничување на располагањето со . дел од општестве-
ните средства на општините, Републиката и на само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачката за првото тримесечје од 
1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91) и 
член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Меѓуоп-
штинската СИЗ за здравствена заштита на град Скоп-
је, Собранието на Меѓуопштинската СИЗ за здрав-
ствена заштита на град Скопје, на седницата одржа-
на на 10 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член, 1 
Стапката на придонесите за здравствена заштита 

на работниците во првото тримесечје од 1991 година 
се утврдува во висина утврдена во четвртото триме-
сечје од 1990 година, односно во висина од 8,653% 
од бруто личниот доход од што: 

- 3,937% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 

— 4,716% за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува на 0,32%. 

Основицата за пресметување на придонесот од. 
доходот на ООЗТ претставува остварениот обем. 

Основицата за пресметување на месечната акон-
тација на придонесот од доходот на ОЗТ претставува 
остварениот доход валоризиран со процентот на ку-
мулативниот пораст во Републиката согласно член 17" 
став 2 од Законот за данокот од доход на ОЗТ. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“,„ 

Бр. 02-569 
10 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател, 
Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. p.. 

ЗДРЗ'ЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

18. 
Врз основа на член 106 и 116 од Законот за, со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
9/78, 431/78 и 35/85) и член 55 од Статутот на Здру-
жената самоуправна интересна заедница, за социјална 
заштита на град Скопје, Извршниот одбор на Соб-
рани,ето на Здружената самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита на град Скопје, на седни-
цата одржана на 27 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД I - 1 П 1991 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат стапките наѓ 
придонеси од доходот на основните организации н а 
здружен труд, од личен доход од работен однос, од 
вршење на земјоделска дејност и самостојно вршење 
на стопанска и нестопанска дејност. 

2. Во првите три месеци од 1991 година се утвр-
дуваат следните стапки на придонеси на Здружената 
СИЗ за социјална заштита на град Скопје: 

— придонес од доход на основните организации 
на здружен труд — 0,205%; 

— придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанството — 0,705%; 

— придонес од вршење на земјоделска дејност — 
0,14%; 

—t придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност — 1%. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ^Службен весник н а 
СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 март 
1991 година. 

4. Од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
висината на придонесите на Здружената СИЗ за .со-
цијална заштита на град Скопје („Службен весник, 
на СРМ“ бр. 34/90). 

Бр. 02-765 
28 декември 1990 година 

Скопје 

Претседател, 
Ристо Стефановски, с. р. 
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МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ ВО СКОПЈЕ 

19. 
Врз основа на член 76 од Законот за вработува-

ње („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 5 од 
Законот за привремено ограничување на располага-
њето со дел од општествените средства на општини-
те, Републичката и на СИЗ од општествените дејно-
сти за потрошувачката во првото тримесечје од 1991 
година, член 34 од Статутот на ЗСИЗ за вработување 
на град Скопје, Заклучокот на Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје, а врз основа на овласту-
вањето бр. 08-4469/8 б од Собранието на МСИЗ за: 
вработување на општините во Скопје, Извршниот 
одбор на Собранието на МСИЗ за вработување на 
општините во Скопје, На седницата одржана на 14 
јануари 1991 година, донесе 

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

ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

' Член 1 
Придонесот за вработување на подрачјето на 

град Скопје за 1991 година се утврдува по стапка 
од 0,252%. 

За работодавците кои данокот го плаќаат во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 12,6% од паушалниот ,износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според основи-
цата и процентот што со одлука ја утврдува Собра-
нието на Републичката СИЗ за вработување. 

Член 2 
Придонесот за вработување го плаќаат работни-

ците и работодавците, членови на Заедницата за вра-
ботување. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето . на придонесот за 

вработување се врши за : ' ^ 
—- работници во претпријатијата и работниците 

ка ј работодавците, од личниот доход на работниците 
во кој се содржани придонесите и даноците што се 
плаќаат од личниот доход, и 

' —- работодавецот од основицата според која се 
Плаќа данок од личен доход. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

за вработување се врши согласно прописите за дано-
ците на граѓаните. 

Облогот за наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи iipn Собранието на општините — градот. . 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I., 1991 година. 

Член 6 
Со влегувањето на оваа одлука во сила преста-

нува да важи Одлуката број 08-4469/8 од 27. XII. 
1990 година., 

Член 7 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“ и доста-
ви до Републичкиот секретаријат за финансии, Град-
скиот секретаријат за финансии, Службата на опште-
ственото книговодство — Филијала Скопје и Воено-
сметководниот центар Скопје — В., П. бр. 5573 — 
Скопје. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ОХРИД 

20. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Охрид, Собранието на Општинската .самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
Охрид, на седницата одржана на 26 декември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот' за здравствена заштита 

за 1991 година се определува во висина од 9,0% 
во која се содржани: стапката на придонесот за 
задолжителни видови на здравствена заштита од 4,5^/о 
и стапката на придонесот за правата ,на здравствена 
заштита над задолжителните видови и другите пра-
ва од здравствена заштита од 4,5'0/о. 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот од личниот доход за здравствена заштита 
се зема остварениот бруто личен доход на работ-
ниците. 

Член 3 
Тарифата на придонесот за здравствена заш-тита 

во случај несреќа на работа и професионални забо-
лувања изнесува: за правните лица кој се обврзници 
на данокот од доход во висина од о,40'% од оства-
рениот доход, а за правните лица кој не се обврз-
ници на данок на доход во висина од 0,50%) од 
чистиот личен доход. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците ,на начин утврден со закон, со Статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

.„Службен весник на СРМ“, а ќ е . се применува од 
1 јануари 1991 година. 

Бр. 03-3953 
26 декември 1990 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

Бр. 08-93/1 
14 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Киро Миовски, с. р. 

21. 
Врз основа на член 106 од Законот за здрав-

ствена заштита: и член 162 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здравства-
на заштита, Собранието на Општинската самоуправ-
на интересна' заедница за здравствена заштита — 
Охрид, на седницата одржана на 26 декември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравствената заштита 
на земјоделските осигуреници при Општинската за-
едница за здравствена заштита за 1991 година. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ќ е ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствена заштита з.а 1991 го-
дина: 

а) за задолжителни видови здравствена, заштита„ 
5 % од катастарскиот приход и 100,00 динари годиш-
но за осигурен член од домаќинството,-

) 
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б) за правата на здравствена заштита над задол-
жителните видови на здравствено осигурување, 5% 
од катастарскиот приход и 100,00 динари годишно за 
секој осигурен член на домаќинството. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ, а ќ е се применува од 1 
јануари 1991 година. 

Бр. 3952 
26 декември 1990 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена 
тужба од тужителот Рамадани Али Етемов од Ко-
чани, ул. „Гроздан Трифунов" бр. 50, против туже-
ната Есма Алиова Етемова од Кочани, ул. „Гроздан 
Трифунов" бр. 50, за раскинување на договор за 

' подарок. 
Бидејќи тужената е на привремена работа во 

Западна Германија, со непозната адреса, се повику-
ва истата во рок од зо дена по објавувањето на 
огласот да се јави во овој суд или да определи 
свој застапник односно полномошник. Во спро-
тивно, ќ е ,и биде поставен привремен застапник по 
службена 'должност кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до завршувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 472/90). 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид покрената е 
постапка за поништување на чекови по предлог на 
Скепароски Горѓи од с, Волино, Охридско. 

Се повикува секое правно лице или физичко ли-
це што ќ е дознае или пронајде чекови под број 
4382071 до број 4382080, од тековната сметка број 
40100-62.3-21-841-15-1315/47, издадени од Љубљанска 
банка ДД Љубљана, филијала Скопје, Експозитура 
Охрид, кои чекови се изгубени, да го извести Оп-
штинскиот суд во Охрид или експозитурата на Љуб-
љанска банка во Охрид во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ“ и на огласните табли во Општинскиот суд — 
Охрид и Експозитурата на Љубљанска банка — Ох-
рид. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП. бр. 268/90. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5033 од 14. XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-2371-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Ра-
ботната заедница на домовите за живеење и дневен 
одмор на корисниците на пензија при Градскиот со-
јуз на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. „Јани Лукров-
ски“ бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5033/90. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2367 од 5. IX. 1990 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1016-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар усогласувањето со Законот за задру-
гите на Монтажно инсталатерската услужна задруга 
„Греење“, Ц. О., Скопје, ул. „9" бр. 20,, со следните 
податоци.-

Задругата е основана со одлука од задругарите 
на 6. XI. 1967 година, а е усогласена со статутот 
усвоен на референдум од 24. И. 1990 година. 

Од задругата истапуваат следните задругари: Куз-
мановски Стојан, Поповски Драгутин, Марковски Ацо, 
и Јорданов Илија на 24. II. 1990 година, така да во 
задругата остануваат: Иванов Димитар, -Весиќ Ми-
рослав и Ѓорѓиев Јорданчо. 

Дејност: 050301 — производство и поправка на 
градежни инсталации; 050302 — завршни занаетчи-
ски работа во градежништвото; 110402 .— проектира-
ње на градежни објекти; 110403 — друго проектира-
ње; 110404 — инженеринг; 070224 — трговија на го-
лемо со возила, делови и прибор; 070230 — трговија 
на големо со возила и делови,- 070250 — мешовити 
стоки,- 070260 — индустриски отпадоци,- 011314 — 
производство на метална амбалажа; 011320 — произ-
водство на метални градежни и други конструкции; 
011390 — производство на стоки за широка потро-
шувачка; 011413 -— производство на машини за об-' 
работка на метал и друго; 011522 — производство 
на камиони и специјализирани возила и тоа произ-
водство на приколки за камиони, трактори и камп 
приколки. 

Дејност во надворешно трговското работење: 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет спре-
ма трети лица задругата одговара со сиот свој имот, 
а задругарот основач во висина на паричното емство 
од l.000.00 динари и тоа за секоја сторена обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата во 
внатрешно и надворешно трговското работење е Ива-
нов Димитар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд1 во Скопје, Срег. 
бр. 2367/90. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3430 од 24. VII. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, Ц. О., Скоп-
је, ул. „12 ударна бригада“ бр. 2, Основна заедница 
— Валандово, ул. „Првомајска“ бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3430/90. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со .реше-
нието Срег. бр. 3222 од 25. VI. 1990 година;, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1361-17-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, Ц. О., Скопје, ул. „12 Ударна 
бригада“ бр. 2, Основна заедница — Демир ,Хисар 
согласно Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3222/90. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5215 од 12. XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија — Работна заедница — на 
Центарот за автоматска обработка на податоци, 
Скопје, Градски ѕид станбен блок IX, поради пре-
станок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5215/90. (197Ј 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1183 од 29. XII. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2257-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на РО без ООЗТ 
под име: Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Лазо Ангеловски“, Ц. О., Скопје, 
населба Ново Лисиче, со следните податоци: Основач 
е Собранието на општина Кисела Вода — Скопје, со 
одлука бр. 08-36 од 27. VI. 1988 година, а усогласена 
со статут усвое,н на. референдум иа 17. IV. 1989 го-
дина. 

Дејност: 120111 —' основно образование. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
, З а обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Иванова Весе-

линка, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1883/89. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3386 од 27. IX. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр: 2-2157-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар припојувањето на општата задруга 
„Тргокооперант", О. Сол. О., ул. „Јоаким- Крчовски“ 
бр. 11 Скопје, кон Производно услужната задруга за 
изработка и уредување на. метална и пластична га-
лантерија и завршни работи во градежништвото „Фе-
ропласт", РО, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб, 
Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Јован Димов, 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Тодор Крстевски, директор, без ограни- , 
чување. 

Рд Окружниот стопански суд во Скопје, Срег! 
бр. 3386/90. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3105 од 20. VI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-16-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на привремените мер-
ки и промената на лицето овластено за застапување 
на Земјоделската задруга „Братство“, с. Желино —i 
Тетово, со Ц. О., со следните податоци: Се запишу-
ва престанувањето на привремените мерки и се бри-
ше досегашниот застапник на Задругата Веби Ис-
маили, претседател на привремениот одбор, а се за-
пишува новиот застапник на задругата Алими Деми-
ри, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3105/90. , (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1265 од 27. XI. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1457-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за ста-
росно осигурување на земјоделците — Гевгелија ул. 
„27-ми Ноември“ бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1265/89. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1497 од 4. IV. 1990 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја^ запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за рех.абилитација на деца' 
и младинци — Скопје со Ц. О., ул. „II Македонска 
'бригада“ бб — Скопје, со следните податоци. Се 
брише досегашниот застапник в. д. директор, Вели-, 
мир Ѓурчиноски, а се запишува т. е. именува дирек-
тор на Заводот Велимир Ѓурчиноски, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег., 
бр. 1497/90. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
н и е т о Срег. бр. 236 од 1. III. 1990 година, на регис-

тарска влошка бр. l-110-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар престанокот на привремените мерки и за-
пишувањето на лицето овластено за застапување на 
Народниот музеј „Куманово“, Ц. О., Куманово, ул. 
„Доне Божинов“ бр. 13-а, со следните податоци: Се 
запишува престанокот на привремените мерки и за-
пишувањето на лицето овластено за застапување Јос-
ко Јакимовски, директор, со неограничено овласту-
вање, а досегашен привремен управник. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Срег. 
бр. 236/90. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5156 од 19. XI. 1990 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2236-0-0-0, го запиша во суд-
с к и ^ регистар усогласувањето на Земјоделската за-
друга „Маркова Река“, Ц. О. с. Студеничани, Скопје, 
СО Кисела Вода,, з. п. Драчево, со следните пода-
тоци : 

Задругата е основана со самоуправна спогодба 
за здружување на земјоделците како производители 
на 24. И. 1988 година. 

Основачи на задругата се: Муарем Шабанов, Џа-
фери Фатмир,. Рамадани Мефаил, Агуши Асан, Ба-
кија Баки, Рушити Сејди, Алију Исен, Зеќири Ибуш, 
Омери Осман, Амедовски Екрем, Јашари Мустафа, 
Екрем Алију, Енвер Шабани, Земири Ариф, Асип 
Алија, Беслими Иљаз, Муареми Јусуф, Халили Ре-
цеп, Ибраими Ибраим, Елмаз Бекрија, к а з и м Џевад, 
Шабани Имер, Л?атифи Невзат, Панче Грнчаровски, 
Милорад Тодоровиќ, Петре Грнчаровски, Драге Са-
раевски, Филип Грнчаровски 

Основни дејности: 020110 полјоделство; 02012 
овоштарство; 020310 лозарство; 020140. сточарство. 

Споредни дејности: 07011 — трговија на мало со 
прехранбени производи. 070111 — леб, печиво млеко 
и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и пре-
работки; 070113 — месо, живина, риба и месни про-
изводи; 070114 разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци, и производи за домашни потреби,- 070122 
обувки/ кожа, гума и пластика, снабдување со ре-
проматеријали и др. (вештачко ѓубре, семенски мате-
ријал, заштитни средства, поливинил за разни про-
изводи, жица и др,); земјоделски машини камиони, 
приколки, радија, трактори, прибор и др.; откуп 
купување и продажба на сите видови земјоделски и 
сточарски производи и сл., селски туризам, домашни 
Ракотворби, преработка и доработка ,на земјоделски 
производи, сервиси за одржување на земјоделски ма-
шини и4 др.; опрема за домаќинство, штедна кредит-
на работа за потребите на задругарите и здружените 
земјоделци; 0702 — трговија на големо,- 07022 трго-
вија на големо со непрехранбени производи; 070224 
— градежен, санитарен и инсталационен материјал, 
цвеќе и украсни растенија; 0701 — трговија на мало,-
07012 трговија на мало со непрехранбени производи; 
070124 — огрев, огревен материјал и градежен ма-
теријал, цвеќе и украсни растенија. 

Bb правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка целосно и не-
ограничено. 

Во правниот промет со трети лица задругата од-
говара со целиот свој имот. 

Задругарот основач на задругата во ' правниот 
промет со трети лица одговара во висина на здру-
жениот влог, односно за обврските на задругата сто- , 
рени во правниот промет со трети лица одговараат 
супсидијарно за секоја обврска до износ од 0,50 ди-
нари и задругарите. 

Лице овластено за застапување е Шабани . Џе-
маил, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5156/90. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1055 од 12. III. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-10-0-0, ја запиша во суд-
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скиот регистар промената на дејноста на Работната 
организација на природно лекувалиште „Минерални 
Бањи“ — с. Негорци, Ц. О., — Гевгелија, со следните 
податоци: Досегашната дејност се проширува со: 
013021 - производство на леб и печиво, млекце) И 
млечни4 производи; 070132 — друга трговија со ме-
шовити стоки; 080121, — ресторани со услужување; 
081190 — други угостителски услуги; 060501 — пре-
воз на патници- во друмскиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1055/90. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4774 од 12. XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1719-0-0-0, го. запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за задру-
гите на Земјоделската задруга „Црвена звезда“, Ц. 
О., с. Јосифово —- Валандово. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
бр. 2/1 од 3. I. 1982 година, а е усогласена со Зако-
нот з а задругите со акт за основање од 1. IX. 1990 ' 
година. 

Од задругата истапуваат: Булатовиќ Милорад, 
Марков Благој, Кнежевиќ Павле, Катиќ Душан, ФИ-
ЛИПОВ Петар, Трбоеви1ќ Томо, Савов Таоч Савов Со-
тир, Булатовиќ Радуле, Радиќ Сретен, Кнежевиќ Ра-
де, Пилиповиќ- Никола, КацијевиЈќ Петар, Митрев 
Илија, Точева Гуна, Зејков Владо,' Зејков Спасо, Пи-
липовиќ Јован, Пилиповиќ Раде, Кнежевиќ Јован, 
Кнежевиќ Горѓе, Југов Јован, Илиќ Свето, Бокан 
Радивоје и Пашалиев Ибрахим. 

Кои задругат,а пристапуваат: Поповиќ Горан, Ко-
цева Цвета, Тенекеџиева Снежана, Пилиповиќ Ленка, 
Терезиев Атанас, Зејков Димитар, Гавровски Зоран, 
Поповиќ Љубомир, Кнежевиќ Здравко, Зејков Зоран, 
Нацев Петар, Кнежевиов Драгољуб, Зејкова Вера, Са-
вов Младен, Петров Владо, Пилиповиќ Божидар, Та-
сиќ Јован, Зејков Марко, Андреевски Александар; 
Кавазов Лазар, Коцев Митко, Савов Петар и Пили-
повиќ Љубинка од старите остануваат Радован Пи-
липовиќ. Кнежевиќ Милан, Јанев Атанас, Иванов Љу-
биша, Кнежевиќ Илија и Пилиповиќ Гојко, така да 
задругата ќе брои 29 ,основачи. 

Дејности: 020110 — полјоделство; 020121 — про-
изводство на овошје,- 020129 — производство на ово-
шен саден материјал; 020121 — производство на гроз-
је; 020139 -— производство на лозен саден материјал,- , 
020140 —- сточарство; 020201 — земјоделски услуги за 
растително производство; 020202 —, земјоделски ус-
луги за сточарство; 060502 — превоз на стока во 
патниот промет,- 070111 — леб, печива, млеко и млеч-
ни производи; 070112 — зеленчук, овошје и прера-
ботки; 070113 — месо, живина, риба и месни пре-
работки; 070114 — разни животни намирници, ал-
кохол ,алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби,- 070122 — обувки, кожа. гума и пластика; 
070123 — метална и електрична роба; 070124 — огрев 
и градежен материјал,- 070125 — мебел; 070126 — 
керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови 
и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски мате-
ријал и прибор; 070129 — тутун и останати непре-
хранбени производи,- 070132 — останата трговија со 
мешовити стоки,- 070140 — трговија на мало со во-
зила и делови; 070211 — житарици и мелнички про-
изводи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки,-
070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — стока и 
живина; 070219 — разни животни намирници.и про-
изводи за домашни потреби; 070221 — текстил и кон-
фекција; 070222 —- сурова кожа ,волна, и слично,-
070223 — метална и електротехничка стока; 070224 
— градежен, санитарен и инсталационен материјал,-
07022 — хемиски производи,, бои и лакови; 070226 — 
хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 
'— тутун и останати прехранбени производи,- 070230 
— трговија на големо со возила, делови и прибор,-
080121 — ресторани со услуги,- 080122 — ресторани 
со самопослуга; 080123 — ресторани со општественаv 

исхрана,- 080190 — останати угостителски услуги, ка-
феани, крчми, бифиња и киосци. 

\ 

Дејност во надворешно трговскиот промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи ; 

Земјоделската задруга во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка, во името и з а 
сметка на задругарите и во свое име и за сметка на 
задругарите. 

За обврските во правниот промет со трети. ли-
ца задругата одговара со сиот свој имот со кој рас-
полага — Ц О.. За обврските на задругата одгова-
раат и задругарите во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е Кнежевиќ Илија, работо-
воден орган, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4774/90. . (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6034 од 28. XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1770-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето, поради здружување со1 

следните податоци-. Се запишува бришењето, поради 
здружување на Градежно занаетчиската задруга „Ис-
кра“, Ц. О., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 117, кон Прет-
пријатие во општествена сопственост за промет, увоз-
извоз и инжинеринг „Искра — Инком", Д. О. О., 
Скопје, бул. „Кочо Рацин“, бр. 72, регистарска влош-
ка бр. 1-3883-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6034/90. (207)t 

4 Окружниот стопански суд во, Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6178 од 27., XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-68-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено з а 
застапување на Центарот за рехабилитација и обра-
зование „Македонија“, — Скопје, Ц. О., ул. „Васил 
Горгов“ бр. 67, со следните податоци-. Се брише до-
сегашниот застапник . Пушкоски Љубе, в. д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Јаќовски Миле, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6178/90. (208У 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. ,6128 од 28. XI. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-6757-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар основањето на земјоделската задруга 
и запишувањето на правото за вршење работи во 
надворешно трговскиот промет на Земјоделската зад-
руга за промет на големо и мало и увоз и извоз 
„Агростарт", с. Режановце, Куманово, со Ц. О., со 
следните податоци.-

Основачи: 'Витомир Трајковски, Бубе Трајковски 
и Светозар Талевиќ, со договор за основање од 15. 
XI.' 1990 година. 

Дејности: 070211 - жита и мелнички производи; 
070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 - . 
алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина? 
070219 - разни животни продукти и производи з а 
домашни потреби; 0Ч70111 леб, печиво, млеко и 

^млечни производи, 070112, — зеленчук, овошје и пре-
работки; 070113 — месо, живина, риба и месни пре-
работки; 070114 - разни животни продукти, алко-
холни пијалаци и производи за, домашни потреби, 
070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — ме-
тални и електротехнички стоки,- 070224 — градежен, 
санитарен и инсталационен материјал; 070230 -— хе-
миски производи, бои и лакови,- 070122 — обувки, 
кожа. гума и пластика- Q70123 - метални и елек-
тротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен мате-
ријал; 070126 — керамика, стакло и порцелан,- 070127 
— бои, лакови и хемикалии; 060502 — превоз на сто-
ки во друмскиот сообра,ќај. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: 
070310 — надворешна трговија со прехранбени про-
изводи; 070320 — надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 
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Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со сите свои средства. За обврските на зад-
ругата кои не можат да се измират од имотот на 
задругата, одговараат и задругарите во висина на 
основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е-. Бубе Трајковски, 
в. д. работоводен орган, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6128/90. (210) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Работна книшка на име Манасов Сашо, Кратово. 
Работна книшка, на име Настеска Стојмирка, Ма-

кедонски Брод. “ (4047) 
Работна книшка на име Манасил Веселинов, Ку-

маново. (4058) 
Работна книшка на име Бајрам Фејзов, Штип. 
Возачка дозвола и лична карта на име Бедредин 

Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (4060) 
Тековна карта бр. 574-95 издадена од Стопанска 

банка — АД — Скопје, Филијала — Радовиш на име 
Гордана ѓорѓиева, ул. „Сутјеска" бр. 70, Радовиш. 

Тековна карта бр. 01945-80 на име Славчо Тасев, 
нас. Раклеш, Радовиш. (4063) 

Одобрение Уп. бр. 14 1606 од 2. IV. 1989 за за-
наетчиски дуќан електромеханичар за разладни уре-
ди и климатизација, ' издадено од СО „Карпош“ — 
Скопје на име Борис Ѓурчиновски, ул. „Шарпланин-
ска" бр. 53, Скопје. (4064) 

Решение УП. бр. 14-185 од 12. I. 1990 година 
за занаетчиски дуќан, издадено од СО ,„Карпош“ -
Скопје на име Анде Кузмановски, ул. „Карпош“ 
бр. 2, Скопје. (4066) 

Одобрение за изработка на домашни Ракотвор-
би, издадено од СО „Карпош“ — Скопје на име 
Јаниќиевиќ Срѓан, ул. „Орце Николов“ бр. 159-9, 
Скопје. (4071) 

Работна книшка на име Злата Растодер, с. Средно 
Коњари, Скопје. (4072) 

Диплома за завршено средно образование на име 
Шутурковска Софка, ул. „11-ти Октомври“ бр. 74, 
Рес?и. (4073) 

Работна книшка на име Каим Муртиши, ул. „Ј. 
С. Риле“ бб, Струга. (4081) 

Тековна сметка бр. 3199/42 на име Драга Ѓор-
ѓиева, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 10, Кочани. (4082) 

Решение УП. бр. 12-967 од 26. II. 1990 година за 
вршење чевларска дејност, издадено од СО „Центар“ 
— Скопје на име Јусуф Скендери, Скопје. (4083) 

Свидетелства за III и IV клас и диплома за 
средно образование, на име Стрезовска Анелија i—i 
Санта, ул. „М. Трпевски“ бр. 1, Ресен. (4085) 

Одобрение бр. 15-6253805/2, издадено од СО f--
Тетово, на име Абду(ќерим Рамадани, с. Сеничани, 
Тетово. (4094) 

Воена книшка на име Граде Величковски, с. Г. 
Коњари, Скопје. (4095) 

Работна книшка на име Ристовски Ванчо. ул. 
„Партизанска“ бб, стан 2, Крива Паланка. (4098) 

Работна книшка на име Алексоски Златко, ул. 
,Ј. Сандански“ бр., 2, Македонски Брод. (4109) 

Работна ,книшка на име Јовче Ангеловски, Кума-
ново. (4120) 

Воена книшка на име Билал Рамадани, с. Си-
ничане, Тетово. (4121) 

Сервисна книшка бр. 327831, број на шасија 
01984215, бр. на мотор 316104, издадена, од „Застава 
промет“ — Скопје, ДОО — Скопје, на име Миле 
Колевски, Скопје. (4123) 

СОДРЖИНА 
33. Одлука за привремено престанување на об-

врската за уплатување на средства од об-
врзниците што ја плаќаат спрема Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во 
периодот од 1986 до 1991 година во прво-
то тримесечје од 1991 година — 

34. Одлука за распределување на средствата за 
финансирање на општите општествени и 
на заедничките потреби за општинските бу-
џети и за општинските самоуправни инте-
ресни заедници од општествените дејности 
во првото тримесечје од 1991 година — — 

35. Одлука за утврдување на цената на стано-
вите во општествена сопственост — — — 

36. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вистинскиот приход од зем-
јоделска дејност — — — — — — — 

37. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за посебните мерки за заш-
тита од пожари на шумите и посевите — 

38. Решение за цените на обрасците што се 
употребуваат во органите на управата над-
лежни за внатрешни работи — — — -

Општи акти на самоуправните заедници 
10. Одлука за определување на висината и на-

чинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се пла-
ќаат при регистрација на моторните и при-
клучните возила — — — — — — — 

11. Одлука за стапката на придонесот од лич-
ниот доход за пензиското и инвалидското 
осигурување од 1 јануари 1991 година — 

12. Одлука за стапките на придонесот за пен-
зиското и инвалидското осигурување од, до-
ходот за стажот на осигурување што се сме-
та со зголемено траење од 1 јануари 1991 
година — — — — — — — — — 

13. Одлука за стапката на придонесот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на ин-
дивидуалните земјоделци' и осигурениците 
во доброволно пензиско и инвалидско оси-
гурување за 1991 година — 

14. Одлука за основиците на осигурување за 
пресметување и плаќање на придонесот и 
за остварување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување на индивидуални-
те земјоделци и осигурениците во добро-
волно пензиско и инвалидско осигурување 
за 1991 година — — — — — — — — 

15. Одлука за изменување на одлуката за при-
појување на работната заедница — Центар 
за автоматска обработка на податоци кон 
работната заедница на Стручната служба на 
СИЗ на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија — — i— - — — 

16. Одлука за измена на Одлуката за утврдува-
ње на основицата и стапката за пресметува-
ње и плаќање придонес за вработување за 
лице на привремена работа во странство — 

17. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за здравствена заштита на ра-
ботниците за првото тримесечје од 1991 го-
дина — — — — — — — — — — 

18. Одлука за утврдување висината на придо-
несите на Здружената СИЗ за социјална 
заштита на град Скопје за периодот I—III. 
1991 година — — — — — — — — 

19. Одлука за утврдување стапката у на придо-
несот за вработување на подрачјето на град 
Скопје за 1991 година — — 

20. Одлука за стапките и тарифите на придо-
несите за здравствена заштита на работни-
ците за 1991 година — — 1 — — — — 

21. Одлука за висината на придонесите за фи-
нансирање на здравствената заштита на зем-
јоделците за 1991 година — 
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