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О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Манчев Алекса Симеон од Струмица, . 
2. Селими Сејфула Ирфан од Тетово. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Тренески Стамат Зоран од с. Канатларци, во 

траење од 2 месеца, 
2. Стојковски Стоимен Тодор од с. Дулица, во 

траење од 3 месеци, 
3. Гашов^ќ Славко Благоја од с. Петровец, во 

траење од 4 месеци. 
III 

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

1. Митревски Љубомир Зоран од ,Скопје, во тра-
ење од 6 месеци, 

2. Небијевски Џафер Вели од с. Арачиново, во 
траење од 6 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-608 
13 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

424 
Врз основа на член 15 од Законот за системот 

на општественото планирање и за Општествениот 
план на СР Македонија, Владата на СР Македонија, 
на седницата одржана на 31 мај 1991 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
НА МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1991 ГОДИНА 

I 

Состојби, проблеми и ограничувања 

1. Економската политика на Републиката во 1991 
година ќе се одвива во услови на бројни ограничу-
вања од институционален, долгорочно развоен и од 
тековно-економски карактер, со што суштествено се 
стеснети можностите за утврдување јасен концепт на 
активна и ефикасна политика, а уште повеќе за неј-
зино реализирање. Економските проблеми кумулира-

ни во еден долг период особено ескалираа во текот 
на оваа година кога дојде до реално опаѓање скоро 
на сите макро-економски показатели при што особе-
но загрижува стрмоглавото намалување на индус-
триското производство и извозот. Заканувачки расте 
трговскиот дефицит условен од високата увозна за-
висност на стопанството и од слободниот увоз на 
производи за широка потрошувачка, како и од изра-
зито нискиот извоз, поради намаленото производство 
и неговата неприлагоденост по асортиман, квалитет, 
стандарди и цени на потребите на светскиот пазар. 
Инвестиционата активност изразито спласна, стопан-
ството се наоѓа длабоко во зона на дезинвестирање, 
присутна е технолошка застареност, ефикасноста на 
инвестициите и воопшто на основните средства пер-
манентно се влошува, а вложувањата на населението 
и натаму главно се насочени во непроизводни и нес-
топански намени. Невработеноста се зголемува, сб 
поизразит е проблемот на превработеност и барање 
на интервенција и заштита од државата. Животниот 
стандард на населението е битно намален и доведен 
до границите на подносливоста, а растат социјалните 
тензии со закана да ги запрат започнатите реформи. 

Изборот на целите и инструментите на економ-
ската политика е крајно ограничен од карактеристи-
ките на тековните економски движења. Високите за-
губи искажани во завршните пресметки, бројните 
прикривања на ѕагуби, присуството на други дефици-
ти и дубиози, блокадите во финансискиот систем, 
неликвидност особено на стопанските субјекти, не-
дисциплината во измирувањето на меѓусебните дол-
жничко-доверителски односи го враќаат функциони-
рањето на стопанството во архаични облици на де-
монстрирана размена што предизвикува и физички 
блокади во производството и размената кои се сле-
дени со неизбежен пад на економските активности. 
Претприемачката иницијатива и новите идеи особе-
но на субјектите во општествена сопственост крајно 
се минимизираа, односот кон работата е неизменет, 
а здобиените навики на потрошувачко однесување 
се задржуваат неизменети. 

Ограничувачки врз економската политика и мож-
ностите за развој ќе влијае и веќе создадената мре-
жа на институции кои ниту по својата структура 
ниту по своите функции и димензии се соодветни 
на ориентацијата на промените во системот и дос-
тигнатото ниво на развој. Создавањето на соодветни 
институции од сегашните и нивното сведување во 
рамките на материјалните можности, произлезени од 
производната структура и нејзините потенцијали е 
неопходен, но тежок процес оптоварен со социјални 
тензии. Формирањето, пак, на нови институции неоп-
ходни за функционирање на економскиот систем 
врз плурализам на сопственоста и пазарни принципи 
бара не само создавање на институционална регула-
тива, туку и потреба од ангажирање на економски 
ресурси кои во тековниот период се крајно лими-
тирани. 

Процесот на приватизација кој се наоѓа на са-
миот почеток е недоволно дефиниран и институцио-
нално незаокружен. Од друга страна моделот на соп-
ственичко преструктуирање кој досега се одвиваше 
пројави сериозни недостатоци. Од скромните резул-
тати што се постигнати на овој план произлегува не-
можноста да се води ефикасна макроекономска по-
литика заснована на пазарни принципи на уредува-
ње на економските односи. Од овие причини созда-
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вањето на инсгитуционални услови за продолжува-
њето на процесите на структурни промени е од кри-
тична важност за зголемувањето на глобалната ефи-
касност на економијата и создавање претпоставки за 
решавање на проблемите на интерната економија 

Досегашниот развоЈ на Македонија, без да се 
навлегува во ефикасноста на моделот на употребата 
на средствата, во значаен дел заради недостатокот 
на сопствена акумулација, во инвестиционата сфера 
се потпираше на дополнителниот прилив на средства 
за финансирање формирани од Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ните покраини и од користени кредити од странство. 
Врз таа основа Македонија се појавува како номина-
лен побарува на средства за кои постојат сосем 
мали гаранции дека во сегашните политички кон-
стелации во земјата ,ќе бидат реализирани. 

Оваа околност условува да се пристапи кон утврдува-
ње на алтернативни извори за финансирање и за прео-
ценување на инвестиционата структура на проектите 
кои се во процес на реализација а кои заради недос-
тиг на средства се запрени. Ова преоценување може 
да се изврши преку утврдување на вредноста на ка-
питалот без оглед на фазата на довршеност и изнао-
ѓање на нови носители на инвестициони иницијативи 
од кои ќе произлезат и промени во сопственоста и 
во динамиката на активирањето на одделните проек-
ти. На макро план тоа ќе изврши редистрибуција на 
скромните инвестициони ресурси со определени 
структурни импликации врз понудата на домашниот 
пазар, вработеноста и извозот. 

2. Светското стопанство од крајот на минатата1 

година навлезе во фаза на опаѓачка конјуктура и 
блага рецесија Пазарот на капитал беше. повеќе 
рестриктивен отколку во претходната година, што 
услови бавен раст на производството и намалување 
на обемот на светската размена. Надолната линија 
на циклусот во светските економии создава неповол-
но окружување за остварувањето на целите на извоз-
ната ориентација и на македонското стопанство кои 
се компонента на глобалната ориентација за отвора-
ње на економијата. 

Светските економски текови во претходната и во 
оваа година се одвиваат под силно влијание и на 
голем број неекономски фактори.- воено-политички-
те судири на интересите, промените во политичките 
и економските системи во Источна Европа и влошу-
вањето на економската положба на земјите во развој. 

Во 1990 година скоро сите источно-европски зем-
ји пристапија кон реализирање на програми за струк-
турно прилагодување потпрени на либерализација 
на економиите и сопственичко преструктуирање. Од-
делни земји веќе забележаа значителна резултати 
во менувањето на структурата, постигнувањето на 
конвертибилност на валутите и извозно свртување на 
производството, привлекувајќи притоа значителни из-
носи на странски капитал. 

Во изминатиот период југословенското и маке-
донското стопанство беа комплементарно поврзани 
со источно-европските стопанства особено на страна-
та на извозот. Со обидите за менување на внатреш-
ната структура на производството и условените про-
мени во техниката на плаќањето настануваат ради-
кални промени во структурата на нивната побарувач-
ка на увозни инпути како и во структурата на насо-
ченоста на нивниот извоз. Тоа за југословенското и 
македонското стопанство значи глобален губиток на 
значаен пазарен простор што ја наметнува потреба-
та од брзо преструктуирање и барање други надво-
решни пазари со кои-би се извршило супституирање. 
Станува збор за процес кој не може да се изврши 
на кус рок и кој неопходно треба да биде поддр-
жан - со значителни дополнителни финансиски ре-
сурси. 

Во почетокот на оваа година формирана е Европ-
ска банка за обнова и развој (BERD) со цел да се 
пружи финансиска поддршка на преструктуирање-
то и оживувањето на стопанските активности на 
земјите на Источна Европа во кои е вброена и Ју-

гославија. Меѓутоа, досега не се создадени услови 
за обезбедување финансиски прилив од оваа инсти-
туција. 

3. Основниот концепт на макроекономската поли-
тика на Сојузната влада за 1991 година не се разли-
кува битно од утврдениот концепт на макроеконом-
ската политика во текот на 1990 година. Основната 
ориентација и натаму претставува пазарната транс-
формација на стопанството и стабилизационата еко-
номска политика насочена кон воспоставување на 
конвертибилност и стабилна вредност на динарот, 
како и одржување стапката на инфлација на проек-
тираното ниво Тоа треба да се постигне со фиксен 
курс на динарот кон германската марка, јакнење на 
економијата на понудата, либерализација на економ-
ските односи со странство и одржување на достигна-
тиот степен на либерализација на домашниот пазар, 
ограничување на јавната потрошувачка, развивање 
на финансиските пазари и водење на активна соци-
јална политика. Во почетните најави на мерките на 
економската политика на сојузно ниво се предвиду-
ваше зајакнување и на-развојната функција на мак-
роекономската политика Меѓутоа, тенденциите во 
стопанството во изминатиов период од годинава оста-
ваат малку простор за верување дека до крајот на 
годинава ќе дојде до позначајни развојни импулси 
Исто така и најавената социјална политика во зем-
јата е врзана за скромен обем на средства кој е пре-
мал за да се обезбеди водење на активна социјална 
политика. 

Имајќи ја предвид констелацијата, пред се, на 
политичките односи во Југославија може да се оце-
ни дека е тешко да се очекува реализација на пред-
ложениот модел на макроекономската политика. Ова 
се однесува особено на рестриктивноста на монетар-
ната политика која беше пробиена, контролата на 
јавните расходи и личните доходи, како и сложу-
вањето на нивоата на сите видови финална потро-
шувачка Моделот на макроекономската политика кој 
функционира во сериозни ограничувачки услови и 
нарушувања и понатаму не е доволно конзистентен 
и е оптоварен со компромиси кои извираат од по-
литичката структура на интересите, односно од пар-
цијалните економски интереси на одделните репуб 
лики. И најновиот пакет на законски предлози кој 
уследи по извршената последна корекција на курсот 
на динарот и кој е во процедура на разгледување 
содржи во себе сериозни компромиси и отворени 
слабости, а постигнувањето на политичката соглас-
ност за негово прифаќање е неизвесно. 

Реализацијата и на вака модифицираната макро-
економска политика во земјата, која обезбедува про-
должување на прекинатиот процес на спроведување 
на реформите, е неможна без прифаќањето на ми-
нимум услови за функционирање на системот во пре-
одниот период, односно на Програмата позната како 
„11 Ч- 3 точки“. Со тоа ќе се обезбеди и надворешна 
поддршка на Програмата преку прилив на капиталот 
од странство. 

4. Во вакви услови просторот за водење на еко-
номската политика во СР Македонија е крајно огра-
ничен Изборот на целите и очекуваната ефикас-
ност, главно произлегуваат од фактот што основни-
те механизми и инструменти на макроекономската 
политика се во надлежност на Федерацијата — мо-
нетарната политика, девизната и царинската полити-
ка, политиката на економските односи со странство, 
политиката на цените, заедничката даночна полити-
ка и основите на политиката на потрошувачка. 

Тоа значи дека и окружување^ за водење мак-
роекономска политика во Македонија е нестабилно 
и доста е веројатно дека во текот на годината ќе 
уследат повремени прилагодувања кон тековните про-
мени или коренити промени кои ќе бидат условени 
од политичките околности или од промените на еко-
номската политика на сојузно ниво. 

Основни насоки и задачи на економската политика 

1. Тргнувајќи од изразито неповолните општи 
услови кои во повеќе подрачја на општествено-еко-
номскиот развој секојдневно се влошуваат, од тло-
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балната ориентација и фазата во која се одвива еко-
номската реформа, како и од неопходноста и неод-
ложност за создавање услови за ублажување на 
крупните проблеми и ограничувања, основните насо-
ки на економската политика во СР Македонија кои 
имаат! долгорочен карактер, а ќе бидат глобална 
рамка и на економската политика во 1991 година се-

(1) Создавање основни сегменти на економски 
систем на отворено стопанство, формирање адекват-
ни институции, забрзување на процесот на структур-
ни прилагодувања и создавање услови за водење ма-
кроекономска политика. 

(2) Создавање системски и институционални усло-
ви за поголемо искористување на расположивите ре 
сурси (природни, производни, кадровски и др,). 

2 ИмаЈ1ќи ги во предвид тешките ограничувања 
со кои е соочено македонското стопанство, тежиште-
то на задачите на економската политика во 1991 го-
дина ќе биде дадено особено на 

(1) Продолжување на процесите на сопственичко 
и економско преструктуирање 

Со овие процеси ќе се остварува трансформација 
на постојниот систем преку создавање на сопстве-
ничка структура-комуникативна со отворената свет-
ска економија и услови за водење на макро-економ-
ската политика. Овие процеси на подолг рок ќе зна-
чат создавање услови за запирање на интензитетот 
на падот на економската активност, иницирање про-
оес на привлекување на дополнителен капитал, утвр-
дување на просторот на дејствувањето на микро-фак-
торите на економијата на одделните економски суб-
јекти, како и поддршка на реформата на целокуп-
ниот економски систем Притоа, ќе се тежи да се 
сведат загубите произлезени од структурната транс-
формација на најмал обем и со помали социјални 
потреси Истовремено, овие процеси на долг рок ќе 
создаваат услови за поголемо користење на постој-
ниот научен и друг кадровски потенцијал, подигање 
на степенот на искористување на економски рента-
билните капацитети, особено на тие кои тековно се 
соочуваат со тешкотии кои произлегуваат од застои-
те во платниот промет, ненаплатените побарувања, 
нефункционирањето на-девизниот пазар и друго. 

(2) Трансформирање на аграрниот сектор врз но-
ви економски и организациони основи. 

Со водење на експлицитна аграрна политика ќе 
се обезбеди позабрзан развој на земјоделството и ќе 
се создаваат услови за постепена ревитализација на 
селата како компонента на долгорочната политика за 
децентрализиран развој. 

(3) Поддржување на процесот на санација на 
банките 

Со санација на банките 'ќе се создаваат услови 
за ефикасно и стабилно функционирање на економ-
ските односи, за консолидација на стопанството и за 
формирање на пазарите на капитал, пари и хартии 
од вредност. Овие долгорочни процеси ќе се остваг 
руваат преку линеарна и поединечна санација и со 
средства од Федерацијата и Републиката. 

(4) Сведување на учеството на изворните прихо-
ди за јавна потрошувачка во Републиката под 24% 
од општествениот производ. 

Re започце создавање на даночен систем кој е 
компатибилен со доминантните карактеристики на 
европските системи, за целосно опфаќање на сите 
даночни обврзници како и на услови за водење на 
стимулативна даночна политика насочена кон поттик-
нување на инвестиционата потрошувачка и кон гло-
бално и селективно ограничување на останатите ви-
дови на потрошувачка. 

Даночната политика, глобално, ,ќе биде насочена 
кон намалување на даночните оптоварувања со цел 
да се зајакне понудата и да се овозможат услови за 
постепено оживување на производствените активно-
сти и иницирање на процес на економски растеж. 

Создавањето на стабилен и компатибилен дано-
чен систем ќе биде еден од условите за привлекува-
ње на дополнителен странски капитал неопходен за 
поддршка на структурните промени и зголемување-
то на ефикасноста. Новиот даночен систем треба да 
обезбеди системски и економски услови за водење 

на конзистентна социјална политика и овозможи јак-
нење на финансиската и даночна дисциплина. 

(5) Водење на активна социјална политика до 
одредено ниво на стандард во границите на распо-
ложивите ресурси за таа намена. 

Со ова |ќе се создаваат услови за заштита на со-
цијално загрозеното население и на вработените кои 
поради одвивањето на процесите на преструктуирање 
ќе останат без работа. Расположивите финансиски 
средства за таа намена, обезебедени во Републиката 
и од Федерацијата, ќе се дистрибуираат до семеј-
ствата за корисникот според утврдените критериуми 
и определените права со одделни прописи 

II N 

Мерки на економската политика 
Мерките на економската политика се конципира-

ни во рамките на глобалната ориентација кон соз-
давање на институционални услови за функционира-
ње на стопанскиот систем, продолжување на проце-
сот на сопственичко и економско преструктуирање, 
прилагодување на стопанството кон интеграционите 
процеси во Европа и обезбедување дополнителни 
средства, забавување на инфлацијата, јакнење на фи-
нансиска дисциплина и подигање на ефикасноста во 
стопанисувањето, обезбедување на социјална сигур-
ност на населението 

1. Преструктуирање и поддршка на производството 

1 1. Ќе се согледа искуството од досегашниот 
процес на сопственичко преструктуирање и ќе се 
предложи закон со најприфатливи решенија за Ре-
публиката кои ќе поаѓаат од интересите на стопан-
ските субјекти и од општествените интереси за за-
чувување на реалната вредност на капиталот, 

12. Новооснованите претпријатија и дуќани, ос-
вен од областа на трговијата, угостителството, проме-
тот од забавни игри и видеотеки и од други сродни 
дејности утврдени со Закон, во првата година од 
работењето целосно ќе се ослободат од плаќање да-
нок од добивка, во втората година ќе се ослободат 
со 50% од пресметаниот ,данок, а во третата/година 
со 25!%. Ослободувањата од плаќање данок на до-
бивка не се однесуваат на новооснованите претпри-
јатија и дуќани КОИ настанале со статусни промени; 

1 з Републиката ќе обезбедува наменски сред-
ства во Републичкиот фонд за развој и ќе учествува 
во финансирањето на изградбата на нови хидроелек-
троенергетски објекти, во довршувањето на елек-
трификацијата на неелектрифицираните села, одр-
жувањето на железничката инфраструктура, најмно-
гу со ист процент со кој и досега се вршеа издво-
јувана, 

14 Во 1991 година евентуално расположивите 
тековни вишоци на приходи над расходи на НЕМ, 
времено би се насочиле за поддршка на земјоделско-
то производство, производството и подготовките за 
извоз, за преземени обврски од републичкиот буџет 
и за други намени што ќе ги утврди Владата на СР 
Македонија; 

1.5. Во Буџетот на Републиката 1ќе се обезбедат 
средства за учество на Републиката во финансира-
њето на Програмата за пошумување на голините 
најмалку во износ колку што е обезбеден од вишо-
ците на приходите над расходите на НБМ по за-
вршната сметка од 1990 година,-

1.6. Ќе се донесе Закон со кој ќе се утврдат но-
ви организациони основи и начинот на финансирање 
на геолошките истражувања на минералните суро-
вини, посебно учеството на Републиката во финан-
сирањето на фундаменталните истражувања од по-
себен интерес и на изработката на геолошки карти,-

1.7. Од туристичката такса 50% ќе се насочи за 
информативно-пропагандна дејност во туризмот 

2. Аграрот и селото 

2.1. Ќе се донесе Програма за поттикнување на 
развојот на земјоделството со која ќе се обезбеди: 
поддршка на развојот на говедарството и овчарство-
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то, пчеларството, рибарството, создавање вештачки 
ливади, изградба на мали акумулации и на детална 
каналска мрежа за мали акумулации, и мали хидро-
мелиоративни системи со и без акумулации, субвен-
ционирање и регресирање на активностите за зголе-
мување на индивидуалното земјоделско производство 
и поттикнување на производството на здрава храна; 

2.2. Ќе се донесе Закон за службите за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство, со кој ќе се 
утврдат нови организациони основи и начинот на 
нивното финансирање; 

2.3. Земјоделството, рибарството и водостопан-
ството ќе се ослободат и во 1991 година од плаќање 
на данок од добивка и данок од личен доход; ' 

2.4. Владата на СРМ (ќе го преиспита држењето 
на паричните средства на општествено-политичките 
заедници во депозит кај деловните банки и ќе пред-
ложи решенија со кои средствата ќе се вратат во 
надлежност на Републиката и ќе се насочуваат за 
поттикнување на земјоделското производство, созда-
вање на стоковни резерви, резерви на месо во жив 
добиток, одделни намени во општествените дејности и 
други намени што ќе ги определи Владата на СР 
Македонија,-

2.5. Земјоделските производители ќе се ослобо-
дат од плаќање на надомест за патишта во цената 
на нафтата и нафтените деривати на иста основа 
како што ќе бидат ослободени од плаќање на основ-
ниот данок на промет на горивата; 

2.6 Владата на СРМ (ќе донесе одлука со која ќе 
пропише заштитни цени за одделни земјоделски про-
изводи кои се од посебен интерес за Републиката; 

2.7. Ќе се иницира формирање на продуктна бер-
за за земјоделско-прехранбени производи,-

2.8. Ќе се согледаат можностите и предложи за-
кон за издавање на обврзници со кои Републиката 
ќе ја преземе отплатата на обврските по среднороч-
ните и долгорочните кредити влджени пред се во 
водостопанството, за кои се издадени гаранции а не 
се користат определени погодности и права (курсни 
разлики или не се преземени за отплата) согласно 
прописи на Федерацијата,-

2.9. Ќе се согледаат можностите и предложат 
прописи со кои на семејствата кои ќе се вратат да 
живеат на село и tea кои основно занимање ќе им 
биде земјоделското производство и сточарството, да 
им се пренесе на користење (преотстапи) обработливо 
земјиште во општествена сопственост и да се презе-
ме отплатата на обврските за каматите по кредитите 
кои тие семејства би ги користеле за изградба или 
набавка на деловен простор и соодв,етна механизаци-
ја со цел да го започнат и организираат процесот 
на производството. 

На семејствата, кои ќе се вратат да живеат во 
стопански недоволно развиените населени места во 
граничниот појас и во определените ридско-планин-
ски реони, како и во компактно заостанатите под-
рачја во Републиката, за почеток на работа ќе им 
се обезбедат и до 5 стелни крави и до 50 овци од 
резервите; на месо во жив добиток; 

2.10. Републиката ќе учествува со наменски сред-
ства во финансирањето на Програмата за создавање 
на резерви на месо во жив добиток. 

2.11. Ќе се согледаат можностите и предложат 
решенија за создавање на комерцијални стоковни 
резерви на одредени земјоделски производи. 

3. Економски односи со странство 

3.1. Ќе се ослободат од плаќање на данок од 
добивка правните лица кои остваруваат извоз на 
стоки и услуги сразмерно на учеството на приходите 
од извозот во вкупните приходи на тие субјекти,-

3.2. Ќе се подготви Програма за прилагодување 
на македонското стопанство кон интеграционите про-
цеси и структурните и институционалните промени 
во Европа; ( 

3.3. Ќе се иницираат непосредни контакти и дру-
ги активности со кои ќе се обезбеди поголемо вклу-
чување на стопанските субјекти во економската со-
работка во рамките на Работната заедница Јужен и 

Среден Јадран, како и со другите региони и заедни-
ци, со кои Македонија има воспоставено непосредни 
контакти; 

3.4. Ќе се согледуваат можности за поголемо ко-
ристење на кредити, техничка помош и други форми 
на соработка на̂  претпријатијата и банките од СР Ма-
кедонка со меѓународните финансиски организации 
и други институции. 

4. Инвестициона и кредитна политика 

4.1. Инвестициите во основни средства fee се пот-
тикнуваат со даночната политика и со бенифицира-
ње на дел од каматите за одделни намени и од од-
делни извори да средства, како и со создавање на 
институционални и други услови за поголемо привле-
кување на дополнителна странска и домашна акуму-
лација, особено преку иновативни форми иманентни 
на пазарното стопанство (хартии од вредност, кон-
цесии, гаранции, враќање на капиталот и сл.). Со 
овие мерки ќе се стимулираат процесите на ревита-
лизација и новите производни програми и техноло-
гии со КОИ ќе се обезбедува преструктуирање на 
стопанството, повторно вработување на вишоците на 
работници, како и евентуалното отпочнување со ин-
вестирање во крупни, првенствено мултидисциплинар-
ни, проекти од национален интерес за Републиката; 

4.2. Со средства од Републичкиот фонд за развој 
ќе се поддржуваат профитабилните програми со кои 
ќе се поттикнуваат процесите на преструктуирање, а 
средствата ќе се насочат за вложување во хартии 
од вредност и за други трајни вложувања. 

Учеството на средствата од Републичкиот фонд 
за развој ќе изнесува 20%) од пресметковната вред-
ност кога со инвестиционата програма се врши ре-
витализација, односно 30% кога со инвестиционата 
програма преку воведување ново производство и тех-
нологија се остварува преструктуирање на стопан^ 
ството. 

Доколку инвестиционите програми со кои се 
врши ревитализација и преструктуирање се оствару-
ваат во стопански недоволно развиените краишта 
учеството се зголемува за уште 10 процентни поени. 

4.3. Со средствата од Републичкиот фонд за раз-
вој во висина до 15% од пресметковната вредност, ќе 
се поддржуваат проектите со кои се постигнува на-
малување на потрошувачката на енергија за најмалку 
10% по единица производ,-

4.4. Доколку се реализира приливот на средства-
та од Федерацијата наменети за поттикнување на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и САП Косово, привремено, до утврдува-
њето на политика за развој за ова среднорочие, овие 
средства ќе се насочуваат во намени и дејности сог-
ласно определбите утврдени во Општествениот план 
на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 годи-
на и Законот за намените, начинот и условите за 
здружување на делот од средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за остварување на заеднички прог-
рами за развој на СР Македонија за периодот од 
1986 до 1990 година. 

Дел од средствата од Федерацијата наменети за 
поттикнување на побрзиот развој во Републиката и 
од средствата на Републичкиот фонд за кредитира-
ње на побрзиот развиток на стопански недоволно раз-
виените краишта, во висина од 30% од тековниот 
прилив, ќе се насочи за обезбедување на трајни 
извори на обртни средства. 

До утврдувањето на политиката за развој во ова 
среднорочје и донесувањето на новите прописи за 
средствата од Федерацијата наменети за поттикнува-
њето на побрзиот развој во Републиката, ќе се про^ 
должи со поддржување од овие средства на инвес-
тициони програми за изградба на производни и 
услужни капацитети на правни лица и од приват-
ниот сектор според следните критериуми; 

— 25% од пресметковната вредност на инвести-
цијата доколку се вработат 3—5 работници; 

— 40% од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку се вработат 6—10 работници; и 
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— 500/о од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку се вработат повеќе од 10 работници. 

Доколку инвестиционата програма се остварува 
во компактно заостанатите подрачја, стопански недо-
волно развиените населени места во подрачјата на 
граничниот појас и во определените ридско-планин-
ски реони, учесгвото на средствата од Федерацијата 
од став з алинеја 1, 2 и 3 на оваа точка може да 
се зголеми за у,ите 15 процентни поени 

Инвестиционите програми од став 3 алинеја 1, 
2 и 3 од оваа точка кои се остваруваат во стопански 
недоволно развиените краишта ќе се поддржуваат и 
со средствата од Републичкиот фонд во висина од 
најмногу 1510/о од пресметковната вредност 

Ќе се продолжи со насочување на средства од 
Федерацијата наменети за поттикнување на побрзиот 
развој во Републиката и за набавка на научно-истра-
жувачка и наставна опрема за високообразовни ор-
ганизации, а висината со посебна одлука ќе за утвр-
ди Владата на СР Македонија,-

4 5 Ќе се врши ослободување од плаќање данок 
на добивка и данок на личен доход на обврзниците 
кои обавуваат стопанска дејност сразмерно на анга-
жираните сопствени средства во инвестиции, 

4 6 Ќе се ослободуваат од плаќање данок од до-
бивка за период од три години правните лица во 
чии производни и развојни програми се вложени 
средства на странски лица сразмерно на вложените 
средства, 

4 7 Републиката ќе дава^ гаранции по финансис-
ки кредити од Меѓународната банка за обнова и 
развој и од други меѓународни финансиски институ-
ции, за поддршка на позначајни зафати за прес-
труктуирање на стопанството и во стопанската ин-
фраструктура , 

4 8 За поттикнување на ангажирањето на допол-
нителна акумулација од ттранство, ќе се донесе За-
кон и други прописи со кои институционално ќе се 
уредат основите за вложување преку концесии и дру-
ги форми на ангажирање странски капитал; 

4.9 Наплатените ануитети од пласираната пре-
сметана камата на слободните средства од уплате-
ниот Заем за вработување, Стопанска банка АД — 
Скопје, ќе ги насочува во висина од 2/3 во Репуб-
личкиот фонд за развој како наменски средства на 
Републиката за гасификација, а остатокот од 1/3 ќе 
се насочи и тоа. 2/3 за изработка на геолошки кар-
ти на Републиката, а 1/3 неповратно во Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта со намена 
за учество во финансирањето на инфраструктурата 
во компактно заостанатите подрачја 

Доколку приливот на средствата по овој основ за 
изработка на геолошки карти не биде доволен да ги 
покрие потребите, недостигот на средства ќе се 
обезбеди од Републичкиот буџет 

Со исти пропорции и под исти услови Стопанска 
банка АД — Скопје во наведените институции ќе ги 
пренесе и средствата од пресметаната камата на сло-
бодните средства од уплатениот Заем за вработување 
кои заклучно со 30 јуни 1991 година нема да бидат 
пласирани во инвестициони програми за вработување; 

410 Ќе заврши изградбата на делницата Т Ве-
лес — Градско, од автопатот „Братство-Единство" и 
ќе започне реконструкција и градба на други патни 
правци согласно Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-
1ионалната патна мрежа во СР Македонија за 1991 
година 

4 11. На железничката магистрала Табановци — 
Гевгелија (ќе започне изградбата на радиодиспечер-
скиот систем за управување со железничкиот сооб-
раќај и ,ќе се изврши реконструкција на дел од ма-
гистралната железничка пруга „Илинден — распат-
ница А“; 

4.12. Ќе се доврши коаксиално-кабловскиот сис-
тем за пренос на релација Маврово — Дебар — 
Охрид, при што дел од средствата ќе обезбеди и 
Републиката; 

4.13. Републиката ќе обезбеди дел од потребните 
средства за реконструкција на полетно-слетната па-
тека на Аеродромот .,Скопје“ — Скопје,-

414 Во 1991 година од Буџетот на Републиката 
нема да се обезбедуваат средства за инвестирање 
во нови градежни објекти во нестопански дејности 
кои се финансираат на буџетски начин, а врз строго 
селективни основи и според посебна програма ќе се 
обезбедат средства само за опремување и за про-
должување со градба на одделни градежни објекти 
во науката, образованието и здравството чиј степен 
на финансиска довршеност изнесува над 70%. Во 
средствата за инвестиции според посебната програма 
како извор ќе се вклучат и најмалку 5(Ѓ/о од прес-
метаната амортизација во општествените дејности. 
Обезбедувањето на средства за инвестиции во нес-! 
топанските дејности кои се финансираат на фондов-
ски начин ќе се врши согласно можностите на соод-
ветните фондови, а Републиката со буџетски сред-
ства ќе учествува само за инвестиции за кои веќе 
има преземено соодветни обврски; 

4.15. Ќе се продолжи со реализација на Програ-
мата за развој на информациониот систем во Репуб-
ликата и на Програмата за модернизација, опрему-
вање и изградба на современ простор во “правосуд-
ството во рамки на обезбедените средства 

5. Санација на банките 

5.1. За санација на банките Владата на СР Маке-
донија, покрај условите што ќе се создаваат на ниво 
на земјата, ќе презема и предлага и дополнителни 
мерки; 

5.2. Републиката со средства (ќе учествува во 
санирањето на банките, а изворите на средствата 
вклучувајќи ги и можностите за јавен долг и нив-
ното насочување ќе се утврдат со посебен закон, 

5.3 Доколку изостане санацијата на банките на 
ниво на земјата, Владата на СР Македонија ќе пред-
ложи мерки и решенија за отпочнување на процес 
на самостојно санирање на загубите во банките, при 
што (ќе се имаат во предвид сегашните сознанија и 
мерките на ниво на земјата сврзани со обезбедува-
њето на средствата од домашна и дополнителна 
странска акумулација; 

5.4. Ќе се согледаат состојбите и евентуалните 
можности за реорганизација на банкарскиот систем 
во Републиката. 

6. Финансирање на јавната потрошувачка 

6.1. Со политиката на распределба на општестве-
ниот производ и доходот и со утврдување на нови 
основи за финансирање на општествените дејности, 
социјалната сигурност и на други намени за кои се 
обезбедуваат средства од доходот ike продолжат про-
цесите за натамошно растоварување на стопанството 
по основ на придонеси и даноци за финансирање на 
општествената заедница 

Исто така, ќе се создаваат и институционални 
услови за воведување, односно за проширување на 
сега воспоставената партиципација на населението 
во финансирање на општествените дејности, освен во 
основното образование и за одделни видови на услу-
ги односно за одделни корисници утврдени со закон, 
при што ќе се има во предвид видот на услугата и 
материјалната положба на корисниците во рамки на 
семејството Реализацијата на оваа задача ќе се 
остварува програмски, постапно и диференцирано; 

6.2. Владата на СР Македонија ќе ја следи реа-
лизацијата на средствата за општи и заеднички пот-
реби, вкупно и по одделни видови на придонеси и 
даноци и во зависност од остварувањето на прихо-
дите по основ на посредните даноци и од учеството 
на населението во финансирањето на одделните оп-
штествени дејности ќе предлага мерки за намалува-
ње на стапките на зафаќање од доходот, односно 
добивката и од личните доходи заради натамошно 
растоварување на стопанството; 

б.з" Доколку Федерацијата не ги извршува или 
нецелосно ги извршува со Закон преземените обвр-
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ски кон Републиката (интервенции во стопанството, 
санација на банките, социјални програми, дополни-
телни средства за боречко-инвалидска заштита и за 
финансирање на општествените и други служби) СР 
Македонија ќе биде принудена да продолжи или да 
го обнови задржувањето на изворните приходи кои 
според сегашните системски решенија и припаѓаат на 
Федерацијата (основен данок на промет на произво-
ди и услуги, царини и други увозни давачки и сл.) 
во пропорции кои ќе одговараат на износот на неиз-
вршената обврска 

Средствата од основниот данок на промет на 
производи и услуги од царини и други увозни да-
вачки и од други приходи што СР Македонија ги 
насочува на посебни сметки 'ќе се користат исклучи-
во за интервенции во стопанството, санација на бан-
ките и социјалните програми, како и за дополнител-
ни средства за пензиско-инвалидското осигурување и 
за општествените и други служби, според решенија-
та утврдени на ниво на земјата од посебните зако-
ни. Доколку овие средства не бидат доволни за по-
кривање на намените утврдени во посебните сојуз-
ни прописи, Владата на СР Македонија во текот на 
годината врз селективен пристап (ќе предложи реше-
нија со кои одделни интервенции (намени) ќе ги на-
мали или укине; 

6.4 Изворните приходи за финансирање на јав-
ната потрошувачка во 1991 година ќе изнесуваат нај-
многу до нивото што /ќе се остварува со примена 
на стапките, на зафаќање по основ на придонеси и 
даноци утврдени за четвртото тримесечие од 1990 
година 

По исклучок од претходниот став стапката на 
придонес од личниот доход за финансирање на пен-
зиското и инвалидското осигурување ќе се утврди 
до нивото кое обезбедува средства за покривање на 
правата на корисниците согласно на прописите,-

6 5 Ќе се изврши обединување на даноците и 
придонесите во единствен даночен систем, освен на 
придонесите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, здравствено осигурување и за вработување, со 
што (ќе се обезбеди рационално користење на вкуп-
ниот фискален потенцијал, поправедна распределба^ 
на фискалниот товар на одделни сектори и обврз-
ници и подобра координација на даночната поли-
тика,-

6.6. До донесувањето на новите системски реше-
нија за финансирање на јагната потрошувачка во 
СР Македонија, (ќе се донесат мерки за привремено 
финансирање на општите и заедничките потреби, 
најдоцна до првото полугодие на 1991 година, врз 
постојните системски прописи и во согласност со по-
себниот закон за привремено ограничување на по-
трошувачката , 

6.7 Ќе се воведе данок на добивка на правните 
лица (наместо досегашниот данок од доход) и ис-
тиот во преоден период ќе се плаќа по пропорцио-
нални стапки и во помал број групи на обврзници 
од сегашните ; 

6.8. Ќе се врши програмско намалување на ор-
ганите и вработените во државната управа и на дру-
гите нестопански и административни служби; 

6 9 Ќе се врши намалување на мрежата на ин-
ституциите кои се финансираат со зафаќана од сто-
панството или со средства од Буџетот на Републи-
ката преку утврдување на оправданоста од постое-
њето на одделни институции и потребата за пре-
станок со работа или намалување на обемот на деј-
ностите, спојување, преминување на самофинанси-
рање или делумно самофинансирање; 

6.10 Ќе се укине обврзноста за издвојување при-
донес за станбена изградба, освен придонесот од 
доходот (за солидарна станбена изградба) кој |ќе се 
трансформира во данок од добивка со намена за 
градба на социјални станови,-

6 11 Средствата од продажбата на општествени-
те станови на државните органи, општествено-поли-
тичките и општествените организации, СИЗ-ци и на 
организациите и установите од општествените деј-
ности ќе се насочат во Буџетот на Републиката со 
намена за градба на социјални станови. За ефектот 
од наплатените средства по овој основ Владата на 

СР Македонија ќе предлага растоварување на сто-
панството по основ на данокот од добивка, но нај-
многу до висината на стапката на трансформираниот 
придонес од доходот за станбена изградба. 

Во средствата на Буџетот на Републиката ќе се 
внееат и средствата од амортизацијата што се обез-
бедуваат од економската станарина на општествени-
те станови со намена за изградба на социјални ста-
нови. 

6 12. Ќе се трансформираат придонесите од до-
ход и од личен доход со кои досега во општините 
се обезбедуваа средства за финансирање на дел од 
потребите за општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита во данок на добивка, а средства-
та за Програма за општонародна одбрана од над-
лежност на Републиката во целост ќе се обезбедат 
од Републичкиот буџет, 

613 Средствата од позајмиците што во 1990 го-
дина Републичкиот буџет ги насочи за обезбеду-
вање на гарантиран личен доход во одделни прет-
пријатија, Владата на СР Македонија ќе ти претво-
ри во основачки влог на Републиката во Републич-
киот фонд за заеднички резерви. 

7. Општествени дејности 

71. Ќе се донесат прописи за нови форми на 
организирање и финансирање на организациите — 
установите од општествените дејности, согласно па-
зарни услови и со вклучување на приватна иници-
јатива во овие дејности,-

7 2. Ќе се донесат прописи со кои ќе се инсти-
туционира можноста за создавање фондации, фон-
дови и задужбини-

7 3 Ќе се утврдат нормативи и стандарди за ви-
дот, обемот и квалитетот на услугите, како елемен-
ти за формирање на цените на услугите во устано-
вите; 

7 4 Ќе се изврши рационализација на мрежата 
на установите и на бројот на вработените во оп-
штествените дејности. 

7 5 Во Буџетот на Републиката (ќе се обезбеди 
дел од средствата за инвестиции во општествените 
дејности согласно посебна програма; за извршување 
на со закон преземените обврски во здравството и 
за права од здравствена заштита на одделни катего-
рии население и за меѓународна научна и техно-
лошка соработка на СР Македонија — во делот за 
научно и стручно усовршување на кадрите,-

7.6. Ќе се насочи поголем дел од средствата за 
научно-истражувачка дејност за финансирање на на-
учно-истражувачки проекти и за создавање научно-
истражувачки кадри согласно Програмата за реали-
зација на Стратегијата на технолошкиот развој на 
СФРЈ во СР Македонија; 

7.7 Во Буџетот на Републиката (ќе се обезбедат 
средства за остварување на Програмата за инфор-
мативно-пропагандната дејност кон странство во 1991 
година 

8. Популациона политика 

8.1 Од Буџетот на Републиката fce се обезбедат 
дел од средствата за реализација на мерките и ак-
тивностите на популационата политика и за реали-
зација на Програмата за намалување на смртноста1 

на доенчињата и малите деца,-
8 2. Ќе се донесе програма за спроведување на 

мерките од Резолуцијата за популационата полити-
ка во Републиката во 1991 година. 

9. Вработување 

9.1. Во политиката на вработувањето тежиштето 
ќе биде дадено на слободната иницијатива, конку-
ренција во процесот на пополнување на работните 
места, губење на монополот на работното место, 
поголема мобилност и флексибилност на вработени-
те кон новите развојни програми; 

9.2. Ново вработување ќе се остварува првен-
ствено со поголемо насочување на инвестициите во 
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мали и средни капацитети, со стимулирање на прет-
приемништвото и со „самовработување“ на граѓа-
ните; 

9 3 Ќе се изврши трансформирање и рациона-
лизирање на самоуправното интересно организирање 
во областа на вработувањето во нов облик на орга-
низација за посредување при вработувањето и раз-
вивање на принципи ,на осигурување од невработе-
ност и ќе се уреди остварувањето на правата по ос-
нов на невработеност. 

10. Пазар и цени 

10 1 Формирањето на цените (ќе се остварува! 
согласно политиката на ниво на земјата, а цените 
од надлежност на Републиката претежно ќе се фор-
мираат слободно според условите на пазарот За од-
делни производи и услуги од надлежност на Репуб-
ликата, каде што е ограничено делувањето на пазар-
ните законитости, ќе се применуваат мерки и на не-
посредна контрола на цените, 

10 2 Ќе се донесе нов закон за пазарна инспек-
ција со кој ќе се изврши промена во начинот на 
организационата поставеност и ќе се обезбеди пое-
фикасно и порационално работење на овие органи 
во пазарни услови на стопанисување; 

10 3 Ќе се донесе нов закон за стоковни резер-
ви со кој ќе се утврди начинот на работењето со 
стоковните резерви, видот на стоките и изворите 
на финансирање, 

10 4 Од Републичкиот буџет ќе се обезбедат 
средства за надомест на дел од каматите по корис-
тените кредити за финансирање на републички сто-
ковни резерви и за создавање резерви на месо во 
жив добиток, во висина од 500/о од есконтната стап-
ка на Народната банка на Југославија 

11. Лични доходи 

11 I Личните доходи (ќе се остваруваат во рам-
ки на остварениот доход и добивка за правните ли-
ца од стопанството, односно во рамки на обезбеде-
ните средства (приходи) за организациите и уста-
новите во нестопанските дејности и во согласност 
со општите АКТИ усогласени со колективните дого 
вори и закон 

12. Социјална политика и социјална зашгита 

12 1 Од Републичкиот буџет ќе се обезбедат 
средства за заштита на социјално загрозеното на/-
селение; t 

12 2. Ќе се донесе Одлука за критериуми и ме-
рила за остварување на правото на надоместок за, 
обезбедување на социјално заштитното ниво на соци-
јално загрозеното население, како и начинот и по-
стапката за остварување на тоа право; 

12 з. Ќе се донесе Програма за заштита на со-
цијално загрозеното население со цел да се обез-
беди очувување ана животниот стандард и спречува-
ње на натамошни социјални импликации Заштитата 
на социјално загрозеното население ќе се врши во 
рамки на семејството, најмногу до со закон утврде-
ното ниво Социјално заштитно ниво ќе се обезбе-
дува месечно во паричен износ во висина на раз-
ликата помеѓу вкупните просечни месечни приходи 
по член на домаќинството по сите основи и виси-
ната на утврденото социјално заштитно ниво, 

12 4. Ќе се донесе Програма за повторно врабо-
тување и обезбедување на други со закон утврдени 
права на работниците за чија работа престанала 
потребата заради структурно прилагодување на сто-
панството во која ќе бидат предложени мерки за 
разрешување на вишокот на вработена, согласно ре-
шенијата утврдени со соодветните закони За оваа 
цел покрај средствата од Федерацијата, ќе се обез-
бедуваат средства од Буџетот на Републиката, од 
претпријатијата во пропорции што ќе бидат утврде-
ни согласно критериумите од Програмата, 

12.5. Ќе се рационализираат постојните права на; 
корисниците на социјалната сигурност, а особено на 

права утврдени како погодност за одделни корис-
ници, и ќе ее утврдат принципи на осигурување за-
ради користење на одделни права и начелото на се-
лективност во утврдување на правата, а имајќи ги 
во вид можностите на стопанството и Републиката; 

12 в Средствата за компензирање на дел од тро-
шоците во сместувањето и исхраната на учениците 
и студентите во домовите ќе се трансформираат 
до регрес на непосредните корисници, диференцира-
но според материјалната положба на ученикот и сту-
дентот во рамки на семејството; 

12 7 Средствата што се насочуваат за бесплатни 
учебници, за одмор и рекреација на децата и слич-
но, ќе се користат диференцирано според материјал-
ната положба на ученикот во рамки на семејството. 

13. Станбено-комунална дејност 

131 По укинувањето' на обврзноста за издвоју-
вање на придонес за станбена изградба врз база 
па личниот доход, натамошната градба на незавр-
шените општествени станови ќе продолжи врз пазар-
ни критериуми и за субјекти кои ќе обезбедат сред-
ства за нивно завршување,-

13.2. Ќе се продолжи со воведување на економ-
ски станарини а на семејствата кои истите не се во 
можност да ги-измируваат ќе им се врши субвенцио-
нирање врз утврдени критериуми; 

13 3 Во Буџетот на Републиката ќе се обезбе-
дат средства за учество во изградбата на водоводи 
во населените места 

14. Регионален развој 

14.1 До донесувањето на нови прописи со кои 
ќе се редефинира политиката и системот на реги-
оналниот развој, политиката на побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта, ќе се оства-
рува според сегашните решенија. 

14.2. Ќе се врши ослободување од плаќање дал 
НОЌ на добивка и даноци од личен доход за делот 
од доходот кој го остваруваат обврзниците со оба-
вување на стопанска дејност во определени по,драч-
ја во ридско-планинските реони во висина од 5(Ѓ/о 
од пресметаните даноци, и целосно ослободување од 
плаќање на тие даноци кога стопанската активност 
се обавува во населените места во компактно заос-
танатите подрачја и во стопански недоволно развие-
ните места во граничниот појас, освен за придоне-
сот за пензиско-инвалидско осигурување, здравстве-
но осигурување и вработувањето; 

14.3. Со средства од Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта ќе се учествува при вло-
жувањата во стопанската и нестопанската инфра-
структура во населените места во компактно заоста-
натите подрачја и определените подрачја во ридско-
плаиинските реони и граничниот појас. 

Дел од средствата за овие намени ќе се обез-
бедат од Буџетот на Републиката; 

14 4 Со неповратни средства од Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто'г 
лански недоволно развиените краишта ќе се учес-
твува во финансирањето на прединвестициони студии 
доколку тие се однесуваат за зафати во стопански 
недоволно развиените општини, населените места во 
компактно заостанатите подрачја и во определените 
подрачја во ридско-планинските реони и граничниот 
појас. 

15. Заштита на животната средина 

15.1. Ќе се изготвуваат измени и дополнувања 
на Просторниот план на СР Македонија во насока 
на усогласување со општествено-економскиот развој 
на Републиката; 

15 2. Ќе се донесе Среднорочна програма за из-
работка на просторни и урбанистички планови на 
населени места. Потребните средства за остварување 
на Програмата ќе се обезбедат од Буџетот на Репуб-
ликата; 
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15.3. Ќе се донесе Закон за обезбедување на 
средствата за заштита и унапредување на животната 
средина, со кој ќе се воведе и посебен т н „еко-
лошки данок“, 

15. 4. Во изработката. и изведбата на проектите 
за заштита на животната средина ќе се учествува 
со средства од меѓународните финансиски институ-
ции, со средства од меѓународна техничка помош 
и со наменските средства на Републиката обезбеде-
ни со закон. 

15 5 Ќе се воспоставува катастар на загадува-
чите на водата, воздухот и земјиштето. 

16, Општонародна одбрана 

16.1 Во Буџетот на Републиката за 1991 година 
ќе се обезбедат средства во висина до 0,4% од оце-
нетиот национален доход на вкупното стопанство на 
СР Македонија за реализација на Програмата за оп-
штонародна одбрана од надлежност на Републиката. 
Во утврдениот процент ќе се вкалкулираат и сред-
ствата што општините ги оствариле од придонес од 
доход и од личен доход до нивната трансформација 
во данок од добивка. 

Користењето на средствата по ОВОЈ основ ќе се 
остварува со посебна програма што 1ќе ja утврди 
Владата на СР Македонија 

III 

Програмата на мерки на економската политика 
во 1991 година ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ 

Бр. 23-1191/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

425. 
Врз основа на член 25 од Законот за геолошки 

истражувања и експлоатација на минерални сурови-
ни („Службен весник на СРМ“ бр. 18/88), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 мај 1991 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на геолошките исгражз^вања на мине 
рални суровини во 1991 година, како и корисниците 
на средствата 

II 
Средствата за финансирање на геолошките истра-

жувања на минерални суровини за 1991 година се 
утврдуваат во износ од 56.500.000 динари, а се обез-
бедуваат ОД: 

1. Средства што Републиката ќе ги ос-
твари од вишоците на приходи над 
расходите што ги остварува Народ-
ната банка на Македонија за уче-
ство во финансирањето на Програ-
мата за геолошки истражувања на 
минерални суровини 8.170 000 дин. 

2 Средства од Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените 
краишта, а за финансирање на гео-
лошките истражувања на минерал-
ни суровини во недоволно развие-

- ните краишта 30.000.000 дин. 
3 Средства од Републичкиот буџет 

за финансирање на Програмата за 
геолошки истражувања на мине-
рални суровини 17.830.000 дин. 

Вкупно (1 + 2 + 3) 56.000.000 дин. 

III 
Средствата за истражувања на минерални суро-

вини што ќе ги обезбеди Републиката ќе се зголе-
мат и со учество на заинтересираните субјекти од 
стопанството , 

Висината на средствата што треба да ги обез-
беди Републиката и заинтересираните субјекти за 
геолошки истражувања, ќе бидат во зависност од ви-
дот - на истражувањето, степенот на истраженоста на 
минералната суровина, потребите на стопанството и 
тоа: 

— изработката на Основната инжинерско-геолош-
ка карта и Основната хидро-геолошка карта на СРМ 
и Основната геолошка карта — 2, да се финанси-
раат 100% од Републиката; 

— основните (регионални и проспекциски) истра-
жувања на минерални суровини од интерес на Ре-
публиката, да се финансираат до 100% од Републи-
ката; 

— истражувања на подземни води, да се -финан-
сираат 100% од Републиката, 

— полудеталните и деталните истражувања на 
минерални суровини Републиката да ги финансира 
50% од вредноста на програмите 

IV 
Распоредот на средствата по одделни корисници 

ќе го врши Министерството за стопанство по прет^ 
ходно мислење од Стручната комисија за геолошки 
истражувања на минерални суровини Предложената 
Програма по минерални суровини ќе се реализира 
во текот на 1991 година според расположливите 
средства од веќе наведените извори 

V “ 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр 23-1021/3 
30 мај 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с р. 

426. 
Врз основа на член 252 ^од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование ( , , С л у ж -
бен весник на СРМ“, бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Вла-
дата на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе 

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

НА ОУ „ГОРЧЕ ПЕТРОВ“ - СКОПЈЕ 

1 Владата на Социјалистичка Република Македо-
нија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ 
„Гонче Петров“ — Скопје, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Трајчо 
Донев, досегашен индивидуален работоводен орган 
па ова училиште. 

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

Бр. 17-77Ѕ/8 
30 мај 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

427. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за, 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

1. За помошник на министерот за правосудство 
и управа се назначува Ѓорѓи Проја, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за правосудство 
и управа. 
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2. Ова решение влегува во сила со д?нот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр 17-832/2 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

428, 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40(/90), Владата на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1 Се разрешува од должноста помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи Илија 
Симовски, поради заминување на друга должност 

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

Бр 17-1204/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

429. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на зо ма) 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни 
работи се назначува ^орданчо Којзаклиев, досегашен 
директор на Секторот за книговодство и финансиски 
работи во СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје. 

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

Бр. 17-1205/1 
зо мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

430. 
Врз основа на член 153 став 3, а во врска со 

член 239 од Законот за органите на управата („Служ-, 
бен весник на СРМ“ бр 40'90\ Владата на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30, мај 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 
И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО 

НА ПЕНЗИЈА 

1. Се разрешува од должноста советник на ди-
ректорот на Архивот на Македонија Татјана Весе-
линова, заклучно со 31 мај 1991 година, на нејзино 
барање. 

2. На именуваната и престанува работниот од-
нос, заклучно со 31 мај 1991 година, со право на 
пензија 

3 Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија“ 

Бр. 17-1206/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

431, 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1 Живорад Макаревски се разрешува од долж-
н о с т потсекретар во Републичкиот комитет за урба-
низам, градежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина 

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

Бр. 17-1207/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

432. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-
ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. Антун Мославац се разрешува од должноста 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за урбанизам, градежништво, сообраќај и зашти-
та на човековата околина. 

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

Бр. 17-1208/1 
30 мај 1991 година 
Скопје 

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

433 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. Горѓи Симеонов се разрешува од должноста 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заш-
тита на човековата околина. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на) 
донесувањето, а ќе се објави во Службен весник 
на СР Македонија“ 

Бр 17-1209/1 
30 мај 1991 година 

СКОПЈС 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

434. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Владата на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ 
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1 М-р Никола Србиновски се разрешува од дол-
жноста помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина. 

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

Бр. 17-1210/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

435. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Владата на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. За помошник на министерот за урбанизам, 
градежништво, сообраќа) и екологија се назначува 
м-р Никола Србиновски, досегашен помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина 

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

Бр 17-1210/2 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, - с р 

436. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1 Вецко Буревски се разрешува од должноста 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за урбанизам, градежништво, сообра“ќај и зашти-
та на човековата околина. 

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

Бр. 17-1211/1 
30 ма) 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

437. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4Q/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. За помошник на министерот за урбанизам, 
граделсништво, сообраќај и екологија се назначува 
Вецко Буревски, досегашен помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и заштита на човековата око-
лина 

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

Бр 17-1211/2 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

438. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата (,.Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1 Драган Симјановски се разрешува од долж-
носта советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата ,околина 

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

Бр. 17-1212/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

439. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40'90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. За потсекретар во министерството за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија се назна-
чува Ристо Димитров, досегашен технички директор 
на EE „Гранитпроект" — Скопје. 
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2 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1213/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

440. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1 За помошник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и екологија се назначува Бла-
гоја Мицевски, досегашен главен проектант — кон-
султант за проектирање во „Македонија-проект" — 
Скопје 

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

Бр 17-1214/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

441. 
Bpj основа на член 153 став 3 од Законот за( 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Борис Шумков^ки се разрешува од должноста 
самостоен советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија 

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

Бр. 17-1215/1 
зо мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

442. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата (,,Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1 За помошник на министерот за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија се назначува -
Борис Шумковски, досегашен самостоен советник! 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија. 

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

Бр. 17-1215/2 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

443. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија„ на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ 

POT ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1 За помошник на министерот за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија се назначува 
Јелица Цветанова — Димитровска, досегашен по-
мошник на генералниот директор за технички пра-
шања во Јавното сообраќајно претпријатие .,Скопје“ 
— Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се обЈави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр 17-1216/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

444. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ 

И ЕКОЛОГИЈА 

1. За советник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и екологија се назначува Ри-
сто Андреев, досегашен заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и заштита на човековата околина. 

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

Бр. 17-1217/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

445. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ 
И ЕКОЛОГИЈА 

1. За советник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и екологија се назначува Неша 
Попова, досегашен директор на Секторот за проек-
тирање и инженеринг во СОЗТ Здружен земјоделски 
прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а .ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр 17-1218/1 
30 Maj 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

446. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), 
и член 22 од Законот за езерската пловидба („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 42/89), Владата на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 мај 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КАПЕТАН НА 
КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА ВО СОС-
ТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1 Златан Клечкаровски се разрешува од долж-
носта капетан на Капетанијата на пристаништата во 
состав на Републичкиот комитет за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и заштита на човековата око-
лина 

2 Ова решение влегува во сила со денот нз 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр 17-1219/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

447. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90) 
и член 22 од Законот за езерската пловидба („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 42/89), Владата на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 мај 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА 
НА ПРИСТАНИШТАТА ВО СОСТАВ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата 
во состав на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија се именува Златан 
Клечкаровски, досегашен капетан на Капетанијата 
во состав на Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на човековата 
околина 

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

Бр. 17-1219/2 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

448. 
Врз основа на член 16 од Законот за доставу-

вање печатени работи на определени установи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34|/72), а во врска со 

член 160 од Законот за органите на управата („Служ-
бен весник на СРМ-' бр 40/90), министерот за кул-
тура донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ НОСАЧИ НА 

ЗВУК И СЛИКА 

Член 1 

Со ОВОЈ правилник се определува начинот на за-
должително доставување носачи на звук и слика, 
установите на кои што им се доставуваат, како и 
бројот на примероците што се доставуваат 

Член 1 

Секое печатарско претпријатие на установите од 
член 4 од овој правилник им доставува бесплатно и 
на свој трошок 14 примероци од секој издаден носач 
на звук и слика (задолжителни примероци) 

Ако носачот на звук и слика не ги изработило 
печатарско претпријатие или е печатено во друга! 
република или странство за сметка на издавач col 
седиште во Република Македонија, обврската за до-
ставување од став 1 на овој член ja има издавачот 

Член 3 

Ако носачот на звук и слика е издаден на пове-
ќе јазици посебно или во повеќе изданија, задол-
жителните примероци се доставуваат на секој јазик 
и од секое повторно печатење 

Член 4 

Задолжителните примероци од член 2 на ОВОЈ 
правилник се доставуваат на: 

— Народната и универзитетска библиотека „Кли-
мент Охридски“ — Скопје, тринаесет примероци, 

— Југословенскиот библиографски институт, еден 
примерок 

Член 5 

Задолжителните примероци се доставуваат вед-
наш по печатењето, пред нивното делење или пушта-
ње во промет 

Член 6 

Издавач со седиште во Република Македонка 
што печати во друга република или во странство и 
доставува на Народната и универзитетска библиоте-
ка „Климент Охридски'' — Скопје бесплатно м на 
свој трошок пет задолжителни примероци 

Член 7 

Секое печатарско претпријатие и доставува по 
еден бесплатен примерок на матичната библиотека 
на општината на чие подрачје има седиште прет-
пријатието 

Член 8 

Народната и универзитетска библиотека „Кли-
мент Охридски“ — Скопје со задолжителните приме-
роци од член 4 и 6 на овој правилник постапува 
како и со печатарските работи според Законот за, 
доставување печатарски работи на определени уста-
нови. 

Член 9 

Oвој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

09-197/3 
10 јуни 1991 година 

Скопје 
Министер за култура, 

д-р Цветан Грозданов, с р 
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И С П Р А В К А 

Во Колективниот договор за хемиската индустри-
ја, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25 од 
5 јуни 1991 година, направена е грешка, поради што 
се дава следната исправка: во член 35, став'2 ред 4 
римската бројка III треба да биде заменета со рим-
ска бројка VII. 

Од Републичкиот одбор на Синдикатот 
на работниците од хемиската индустрија 
и неметали и 
Стопанската комора на Македонија, 
Собор за хемиска индустрија 

Обласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за развод на брак по тужбата на 
Живорад Зафировиќ ул. „Московска“ бб, против ту-
жената Драгица Ристиќ Зафирови^ од Урошевац, а 
сега со непозната адреса. 

За привремен старател на тужената и е поста-
вен Игнат Ланчевски, адвокат од Скопје со реше-
ние на Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти од 8. I. 1991 година и истиот ќе ја застапував 
тужената се додека не се јави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I. П. 
бр. 3604/90. (115) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за долг по тужбата на тужителот ОП 
ПКБ Скопје —- Скопје, против тужениот Славко Ива-
новски, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 9-а, Скопје. Вред-
ност на спорот 50.363,30 динари. 

За привремен застапник на тужениот му е пос-
тавен адвокатот Валеријан Моневски, со решение бр. 
0911-741 на Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на општините на град Скопје. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се до појавувањето на тужениот 
или неговиот полномошник. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X. П. 
бр 510/91 (116) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителката Стефанка Василевска и дру-
ги, сите од Скопје, против тужениот Џевдин Нука, 
сега со непознато место на живеење. Вредност на 
спорот 51 000.00 динари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи 
веење, за привремен застапник му е поставен адво-
катот Валеријан Моневски од Скопје, кој ќе го за-
стапува се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII. П 
бр 3636/90 (117) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Јашар Таир од Скоп-
је, ул. ,„Ордан Чопела“ бр. 57-а, против тужената 
Јашар Рамадани Ибадет, со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужената и е поста-
вен адвокатот Глигор Дончевски од Скопје кој ќе ја 
застапува се додека таа или - нејзин полномошник 
не се појават пред судот односно додека Органот 
за старателство не го извести судот дека и поставил 
старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X П. 
бр. 1309/91. (114) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на меница која е издадена од Тр-
говското претпријатие во општествена сопственост 
„Ангропромет" од Валандово, која е издадена на 21. 
XI. 1983 година, и гласи на износ од 53,60 (536.120,00) 
динари, со рок на доспеаност на 7. II. 1984 година. 
Оваа меница ремитентот „Транс-Југ“ Риека на 3. И. 
1984 година ја отпремил за наплата, меѓутоа истата 
не пристигнала во СОК Струмица. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓа цити-
раната меница и лицата на кои им е познато каде 
таа се наоѓа да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

Во истиот рок секое заинтересирано лице може 
да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на (чекови) меницата. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр. 13/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надомест на штета по тужбата на тужителката 
Азири Љумтурије од Тетово, ул. „К. Р. Дрнц" бр. 
67, против Зибери Бесир од с. Желино, сега со не-
позната адреса во Југославија. Вредност на спорот 
3.262,00 динари. 

Се повикува тужениот Зибери Бесир во рок од 
15 дена да се јави во овој суд, да ја достави својата 
сегашна адреса или, пак, постави свој полномошник 
кој ќе ги брани неговите права и интереси во по-
стапката. Во спротивно, по истекот на овој рок, на 
истиот ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П . бр. 286/91. 

Пред овој суд се води спор за враќање на ствари 
и надомест на штета по тужбата на тужителот „Ви-
део клуб“ Градски кина од Тетово, ул. ,„Т. Ц. Мер-
џан“ бб, против тужениот Зибер Џелили од с. Сел-
це, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 315,00 динари. 

Се повикува тужениот овој пат да се јави пред 
судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
и во истиот рок да постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите интереси до правосил-
ното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 360/91. 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Атанас Михајловски од с. 
Вратница, против тужените Владимир Филиповски, 
Ристо Филиповски, Светозар Михајловски, Блаже Ми-
хајловски, Петко Михајловски, Душан, Јордан и Бо-
рис Стефаноски од с. Вратница, а сега со непозната 
адреса на живеење во САД. 

Се повикуваат тужените да се јават пред Оп-
штинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот, да достават своја адреса или 
свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им поста-
ви привремен застапник кој ќе ги штити нивните 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 838/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-, 
нието Срег. бр 2661/91, на регистарска влошка бр. 
1-860-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето согласно Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за предучилишно и основно воспита-
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ние и образование на Заводот за унапредување на 
предучилишно и основно образование и воспитува-
ње на општините Куманово, Крива Паланка и Кра-
тово, со Ц. О., ул. „Братство Единство“ бб, Кумано-
во, со следните податоци-

Работниците, опремата, инвентарот и другите ра-
боти, архивата, документацијата, средствата за ра-
бота и другите средства на постојните општински и 
меѓуопштински заводи ги презема Министерството 
за образование и физичка култура и ги распоредува 
на работи и задачи во согласност со општите акти 
за организација и работа и за систематизација на 
работите и задачите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2661/91 (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 1607/91, на регистарска влошка бр: 
2-1664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар право-
то на работење во надворешно-трговскиот промет и 
промена на лицето овластено за застапување во над-
ворешниот промет на Монтажно-услужната задруга 
„Изомонтажа",- Ц. О, Скопје, ул „11 Октомври“ бр 
118 — Скопје. 

Дејност во надворешен трговски промет: изве-
дување на инвестициони изолатерски и монтажер-
ски работи во странство. 

Лице овластено за застапување во надворешен 
трговски промет е Шулевски Љубомир, директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1607/91 . (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 2059/91, на регистарска влошка бр. 
1-976-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето согласно Законот за изменување и дополнување 
на Законот за предучилишно и основно воспитание 
и образование на Заводот за унапредување на прет-
школското и основното воспитание и образование, 
Ц. О, Титов Велес, ул. „Енгелсова" бр. 2 — Титов 
Велес 

Работите, опремата, инвентарот, другите работи, 
архивата, документацијата, средствата за работа и 
другите средства на постојните општински и меѓуоп-
штински заводи и на Републичкиот завод за унап-
редување на образованието и воспитувањето кои 
престануваат со работа, ги презема Министерството 
за образование и физичка култура и ги распоредува 
на работи и задачи во согласност со општите акти 
за организација и работа и за систематизација на 
работите и задачите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2659/91. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2646/91, на регистарска влошка бр 
1-961-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето согласно Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за предучилишно и основно воспита-
ние и образование на Заводот за унапредување на 
предучилишното и основното образование и воспиту-
вање „Гостивар“ за општините Гостивар и Дебар, 
Ц. О, Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 45. 

Работниците, опремата, инвентарот и другите ра-
боти, архивата, документација, средствата за рабо-
та и други средства на Заводот ги презема Минис-
терството за образование и физичка култура и ги 
распоредува на работи и задачи во согласност со оп-
штите акти за организација и работа и за система-
тизација на работите ,и задачите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2646/91. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3035/90, на регистарска влошка бр. 
1-2758-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на седиштето и проширувањето на дејноста на 
претпријатие ^,Феролим" со следните податоци: 

Дејноста се проширува со: 070111 — леб, печи-
ва, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, 
овошје и преработки,- 070113 — месо, живина, риба 
и месни преработки; 070114 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби,- 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума 
и пластика,- 070123 — метални и електротехнички 
стоки,- 07012 4 — огрев и градежен материјал,- 070125 
— мебел, 070126 — керамика, стакло и порцелан, 
070127 — бои, пакови и хемикалии; 070128 — книги, 
канцелариски материјал и прибор,- 070129 — тутун 
и други непрехранбени производи; 070131 — стоков-
ни куќи,- 070132 — друга трговија со “мешовити сто-
ки,- 070140 — трговија на мало со возила и делови; 
070150 — трговија на мало со нафтени деривати, 
070229 — тутун и други непрехранбени производи, 
070230 — трговија на големо со возила, делови и 
прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени 
деривати, 070260 — трговија на големо со инду-
стриски отпадоци 

Седиштето на „Феролим" — Претпријатие за 
трговија на големо и мало, посредување и застапу-
вање со извоз и увоз, Д. О О., Скопје, ул „Благоја 
Ѓоргов“ бр. 29/2-51, се менува и гласи- ул „Васил 
Ѓоргов“ бр 29/2-51 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 3035/90. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 2261/91, на регистарска влошка бр 
1-864-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Цен-
тралното основно училиште „Климент Охридски“, с 
Миравци, Гевгелија, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Лешева Ристо Мирјана, в д 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Бачев Лазар Димитар, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 2261/91 (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 2658/91, на регистарска влошка бр. 
1-975-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-

њето согласно Законот за предучилишно и основно 
воспитание и образование на Заводот за унапредува-
ње на предучилишното и основното воспитание и 
образование на општините- Кавадарци, Неготино и 
Гевгелија, Ц. О, Кавадарци, ул „7-ми Септември“ 
бр. 1 — Кавадарци. 

Работниците, опремата, инвентарот и другите ра-
боти, архивата, документацијата, средствата за рабо-
та и другите средства на постојните општински и 
меѓуопштински заводи и на Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитанието кои 
престануваат со работа ги презема Министерството 
за образование и физичка култура и ги распоредува 
на работни задачи во согласност со општите акти 
за организација и работа и за систематизација на 
работите и задачите 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 2658/91. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7487/90, на регистарска влошка бр. 
1-584-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување и потпис-
ници — поединечно на Основното училиште „19 
Март“, Ц. О., с. Групчин — Тетовец, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Ријан Зеј-
нулаи, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Џемшит Мерџани, в. д. директор 
на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7487/90. (107) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2510/91, на регистарска влошка бр. 
2-2208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на Законот за задруги на Станбената зад-
руга „Нов Дом“ Ц О Тетово, плоштад „Маршал Ти-
то“ бр 25, Тетово, со следните податоци: Станбе-
ната задруга „Нов Дом“, Тетово е формирана на 
3 III. 1988 година. 

Основачи на задругата се: Ристоски Ристо, Ка-
мили Ирфан, Петре Стевчевски, Николоски Димит-
рија, Јован Булевски, Соколовски Васко, Абдија Фе-
раим, Глигур Апостоловски, Билали Јакуп, Сибино-
ски Љубе, Трпчевска Савица, Исени Таип, Дехар 
Зејнели, Павловски Драган, Каримани Сулејман, Али-
ти Абдураман, Момир Мерџаноски, Даути Синан, 
Џвладини Ремзи, Атлевски Ѓоко/ Рецеп Амет, Сали 
Јонузи, Рамадани Надире и Махмуд Недин 

Основна дејност. 
1. вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради, станови и деловни прос-
тории доколку истите се наоѓаат во станбената згра-
да во која се наоѓаат становите на членовите на зад-
ругата, 

2. организирање на штедење и кредитирање на 
задругарите на станбена изградба на членовите на 
задругата,-

3. купување на станови и станбени згради и де-
ловни простории доколку истите се предвидени со 
станбената изградба во зградата во која се наоѓа 
станот на членот на задругата заинтересиран за 
вршење на дејност со личен труд, од општествено 
правни лица за потребите на своите членови; 

4. набавка на градежен и ^друг материјал и еле-
менти потребни за изградба на станбени згради, ста-
нови и деловни простории за своите членови,-

5. одржување на станови и станбени згради на 
членови на задругата. 

Станбената задруга истапува во правниот промет 
со трети лица во свое име и за своја сметка 

Станбената задруга во правниот промет со тре-
ти лица истапува со целосна одговорност. 

За обврските на задругата кои не можат да се 
подмират од имотот на задругата одговараат задру-
гарите супсидијарно до висина на трикратниот влог 
на задругарите, секоЈ задругар поединечно. 

Се запишува промената на својството на лицето 
овластено за застапување Драган Аврамовски, в. д. 
директор, без ограничување, кој 'во иднина ќе има 
својство на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 2510/91. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5660/90, на регистарска влошка бр 
2-1793-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата со Законот за задруги и за-
пишувањето право на вршење работи во надвореш-
но-трговскиот промет на Градежно-занаетчиската и 
трговска задруга „Либела“, Ц. О, увоз-извоз, Скопје, 
ул „Горче Петров“ бб, со следните податоци: Задру-
гата е основана со Самоуправна спогодба за здру-
жување од 10. XI. 1982 година, а е усогласена со 
Законот за задругите и со Статутот усвоен на ре-
ферендум на 1 X. 1990 година 

. Од задругата истапиле задругарите : Богдановски 
Драгољуб, Димовски Владимир, Михајлов Стојанче, 
Угринов Панче, Михајлов Илија, Василев Петре, на 
20. XII. 1983 година, Крстевска Лиле, Спасевски Алек-
сандар и Илјазовски Расим, на 31. XII. 1984 година 
Кон задругата пристапил задругарот Десовски Бобан 
на 1. X. 1990 година, така да во задругата остану-
ваат следните основачи: Пајковска Тронда, Десовски 
Никодин и Десовски Бобан. 

Дејност.- 050100 — високоградба (изградба, рекон-
струкција, адаптација и поправки на стопански, стан-
бени и други згради); 050302 — завршни и занает-
чиски работи во градежништвото; 110402 — проек-
тирање градежни објекти,- 110403 — друго проекти-
рање; 110404 — инженеринг; 070211 — жита и мел-
нички производ; 070212 — зеленчук, овошје и пре-

работки, 070213 - алкохолни пијалаци; 070219 -
разни животни продукти и производи за домашни 
потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070223 — 
метални и електротехнички стоки,- 070224 — граде-
жен, санитарен и инсталационен материјал,- 070225 
— хемиски производи, бои и лакови; 070230 -т- трго-
вија на големо со возила, делови и прибор; 070250 
— трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — 
трговија на големо со индустриски отпадоци; 070112 
— зеленчук, овошје и преработки,- 070114 — разни 
животни продукти,- алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби, 070121 — текстил и конфекци-
ја; 070122 — обувки, гума и пластика,- 070123 — ме-
тални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и 
градежен материјал,- 070125 — мебел,- 070126 — ке-
рамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови 
и хемикалии; 070132 — друга трговија со мешови-
ти стоки,- 070140 — трговија на мало со возила и де-
лови; 110309 — неспомнати услуги во областа на 
прометот,- 110909 — други неспомнати услуги 

Дејност во надворешно-трговски промет-. 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени 
производи; посредување и застапување во областа 
на прометот со стоки и услуги,- — реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во .внатрешен и 
надворешен трговски промет е Десовски Никодин^ 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 5660/90. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6117/90, на регистарска влошка бр. 
2-6930-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на задруга под фирма: Земјоделска задруга 
за производство и трговија на големо и мало, увоз-
извоз „Илинден“, ц. о - Скопје, ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 121-а, Скопје. Задругата е основана со акт за 
основање од 12. XI. 1990 година од следните осно-
вачи- Трајан Кимовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121-а 
- Скопје, Алексо Поповски, ул. „Трајко Бошковски“ 
бр. 18, Скопје и Миле Здравковски, ул. „Гоце Дел-
чев“ бр. 57 — Скопје. 

- Дејност: 07011 — трговија на мало со прехран-
бени производи, 070111 —' 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; 
07012 - текстил и конфекција: 070122 — обувки, ко-
жа, гума и пластика; 070123 — метални и електро-
технички стоки. 070124 — огрев и градежен мате-
ријал, 070125 — мебел; 070126 — керамика,, стакло 
и порцелан; 070127 — бои и пакови и хемикалии; 
070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 — тутун и други непрехранбени производи; 
07013. — трговија на мало со мешовити стоки, 070132 
друга трговија со мешовити стоки,- 070140 — трго-
вија на мало со возила и делови,- 070150 — трговија 
на мало со нафтени деривати, 07021 — трговија на 
големо со прехранбени производи,- 070211 — жита и 
мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и 
преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — 
добиток и живина; 070219 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби; 07022 — 
трговија на големо со непрехранбени производи; 
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова 
кожа, волна и слично,- 070223 — метални и елек-
тротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и 
инсталационен материјал; 070225 — хемиски произ-
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води, бои и лакови; 070226 — хартија, канцеларис 
ки материјал и прибор,- 070229 — тутун и други 
непрехранбени производи; 070230 — трговија на го-
лемо со возила, делови и прибор,- 070240 — тргови-
ја на големо со нафтени деривати; 070250 — трго-
вија на големо со мешовити стоки; 070260 — трго-
вија на големо со индустриски отпадоци,- 110309 — 
неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 
- други неспомнати услуги; 020110 — полјоделство,-
020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 
— сточарство; 020201 — земјоделски услуги за рас-
тително производство; 020202 — земјоделски услуги 
за сточарство. 

Дејности на задругата во надворешно трговскиот 
промет се: 070310 — надворешна трговија со пре-
хранбени производи; 070320 — надворешна трговија 
со непрехранбени производи — услуги на внатрешна 
и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење ко-
мисиони работи во областа на прометот на стоки и 
сообраќајот и слично. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица задру-
гата одговара со сите свои средства — целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Кимовски Тра-
јан, целосно и без ограничување во внатрешниот и 
надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 6117/90 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3326/91 на регистарска влошка бр. 
1-10059-0-0-0, го запиша во судскиот регистар упи-
сот на дуќанот под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „,Аримо", Ц. О., Скопје, извоз-увоз, ул. „Тргов-
ски центар Карпош“ — Скопје, б.б., со следните по-
датоци.-

Дејност: 07012 трговија на мало со непрехранбе-
ни производи,- 070122 трговија на мало со кожни и 
гумени производи; 070129 трговија на мало со оста)-
ната стока. 

Во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Марковски 
Крсте, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3326/91. (111) 

СОДРЖИНА 
Страна 

423. Одлука за помилување на осудени лица 393 
424. Програма на мерки на економската по-

литика во 1991 година — — — — — 393 
425. /Програма за геолошки истражувања на 

минерални суровини во Македонија во 
1991 година — — — — — — — — 400 

426. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Ѓорче Петров“ — 
Скопје — — — — — — — — — 400 

427. Решение за назначување помошник на 
министерот за правосудство и управа — 400 

428. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на републичкиот секретар за вна-
трешни работи — — — — — — — 401 

429. Решение за назначување помошник на 
министерот за внатрешни работи — — 401 

430. Решение за разрешување од должноста 
советник на директорот на Архивот на Ма-
кедонија и престанок на работниот однос 
со право на пензија — — — — — — 401 

431. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина — — — 401 

432. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и заштита на човековата око-
лина — — — — — — — — — 401 

433. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништ-
во сообраќај и заштита на човековата 
околина — — — — — — — — — 401 

434. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништ-
во, сообраќај и заштита на човековата 
околина — — — — — — — — — 402 

435 Решение за назначување помошник на 
министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 402 

436 Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништ-
во, сообраќај и заштита на човековата 
околина — — — — — — — — — 402 

437. Решение за назначување помошник на 
министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 402 

438. Решение за разрешување од должноста 
советник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништ-
во, сообраќај и заштита на човековата 
околина — — — — — — — — — 402 

439 Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за урбанизам, градежниш-
во, сообраќај и екологија — — — — 402 

440. Решение за назначување помошник на 
Министерот за урбанизам, градежништ-
во, сообраќај и екологија — — — — 403 

441. Решение за разрешување од должноста са-
мостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — 403 

442. Решение за назначување помошник на 
министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 403 

443. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 403 

444. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 403 

445. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија — — — — — 403 

446. Решение за разрешување од должноста 
капетан на Капетанијата на пристаништа-
та во состав на Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина — — — 404 

447. Решение за именување капетан на Капе-
танијата на пристаништата во состав на 
Министерството за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија — — — — 404 

448. Правилник за задолжително доставување , 
носачи на звук и слика — — — — — 404 
Исправка на Колективниот договор за хе-
миската индустрија — — — — — — 405 
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