
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 15 февруари 1991 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изно-
сува 700 динари. Овој број чини 15 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

62. 

Врз основа на член 6, член 9, став 1 и 2 и член 
16 од Уставниот ^закон за спроведување на Амандма-
ните 57 до 80 на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
28/90), член 46, став 3-вв со член 54 од Законот за 
Владата на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 381/90) и член 238, став 
1-вв со член 248 од Законот за органите на управата 
(,.Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата од 14 февруари 1991 годи- „ 
на донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИТЕ 

ОД ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 

Во Одлуката за начинот на преземање на јрабо-
тите од општинските органи на управата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 1/91), член 1 се менува и гласи: 

„Досегашните надлежности, работниците, опрема-
,та, инвентарот и другите работи, архивата и доку-
ментацијата на општинските органи на управата и на 
градот Скопје ги преземаат надлежните органи на 
,управата и управните организации на Социјалистичка 
Република Македонија во рамките на делокругот на 
нивната работа определен со Законот за органите на 
управата. 

Разграничувањето на работите и преземањето на 
работниците кои вршеле работи и задачи во повеќе 
управни области на поранешните општински органи 
на управата се врши врз основа на меѓусебен дого-
вор на функционерите кои раководат со органите на 
управата и управните организации на Републиката“. 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 
„Функционерите кои раководеле со општинските 

органи на управата продолжуваат да раководат со 
поранешните општински органи на управата кои ка-
ко организациони единици продолжуваат да рабо-
тат во рамките на соодветните министерства, други-
те органи, на управата и управните организации до 
нивното распоредување согласно општите акти за 
организација и систематизација на работите и зада-
чите на министерствата, другите органи на управата 
и управните организации“. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-76/4 
14 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

63. 
Врз основа на член 18 од Законот за адвокату-

рата и другите видови на правна помош („Службен 
весник на СРМ“, бр. 6/72 и 16/78) и член 114, став 
2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 28/86), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, на 
седницата одржана наЛ4 февруари 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДАТА И 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА 

НА АДВОКАТИТЕ 

1. Се дава согласност на Одлуката за изменува-
ње на Тарифата за наградата и надоместокот на; 
трошоците за работата на адвокатите, донесена на 
седницата на Претседателството на Адвокатската ко-
мора на Македонија, одржана на 26. I. 1991 година 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. .23-208/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

64. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 и 
46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за 
мерките кои може да се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањата во стопанството во 
СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90), 
Извршниот совет на Собрание.то на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВР-
СКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ШТО ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, 
ВО 1990 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено престанување на 
обврската за' уплатување на средства од обврзниците 
што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за! 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1986 до 1990 година, во 1990 година 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Медицински центар на на-
чин предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 159/90 од 24 октомври 1990 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на член 
121 точка 5' од Статутот, означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што како? посебен услов за име-
нување на работоводен орган било предвидено кан-
дидатите да поседуваат морално-политички квалите-
ти, поради што се постави прашањето за неговата 
согласност со Уставот и за спротивноста со закон. 

4. Доносителот на оспорениот акт во определе-
ниот рок не се изјасни по ова решение. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 121 
точка 5 од Статутот за именување на директор на 
Медицински центар, покрај др.угото, е предвидено 
лицето да има морално-политички квалитети. 

Согласно точка 1 од Амандман LXX на Уставот 
на СР Македонија граѓаните се еднакви во правата 
без оглед на политичкото или друго уверување, а 
согласно член 210 став 3 од Уставот на секој граѓа-
нин под еднакви услови му се достапни секое работ-
но место и функција во, општеството. Според член 
122 став 6 од Уставот со закон можат да се пропи-
шат посебни услови и начин на именување и разре-
шување и посебни права и должности на работовод-
ниот орган во организациите на здружениот труд 
што вршат дејност од посебен општествен интерес. 
Според член 168 од Законот за здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 13/86, 
50/87, 27/88 и 36/89) за индивидуален работоводен 
орган на здравствената организација може да се име-
нува лице со високо образование, кое ги исполнува 
и другите услови пропишани со статутот на здрав-
ствената организација. 

Врз основа на наведените уставни и законски 
одредби, Судот смета дека предвидувањето на мо-
рално-политичката подобност како посебен услов за, 
засновање на работен однос нема основ ниту во 
Уставот, ниту, пак, во законот, поради што оцени 
дека член 125 точка 5 од Статутот не е во соглас-
ност со Уставот односно е во спротивност со закон. 

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

У. бр. 159/90 
30 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

84. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1: СЕ УКИНУВА Решението за донесување урба-
нистички проект за изградба на деловен простор со 
јавно двонаменско засолниште во I-та урбана едини-
ца-зона Центар во Охрид, донесена од Извршниот со-
вет на Собранието на Општината Охрид на 2 сеп-
тември 1989 година. 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението, на Уставниот 
суд на Македонија У. бр. 192/90 од 19 декември 1990 
година за запирање од извишување на поединечните 
акти и дејствија преземени врз основа на решението 
означено во точката 1 од оваа одлука, од денот на 
објавувањето на оваа одлука во „Службен весник 
на СРМ“. 

3. Оваа одлука ,ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Охрид“. 

4. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 192/90 од 19 декември 1990 година, поведе пос-

тапка за оценување законитоста на решението озна-
чено во точката 1 од оваа одлука, затоа што се пос-
тави прашањето за неговата спротивност со Законот 
за системот на просторното и урбанистичкото пла-
нирање. Истовремено, Судот го запре извршувањето 
на поединечните акти и дејствија преземени врз 
основа на оспореното решение, до донесување на ко-
нечна одлука. 

Доносителот на актот ,во определениот рок не се 
изјасни по решението за поведување. постапка. 

5. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ното решение за донесување урбанистички проект 
на дел од КП. бр 14452/1 и КП. бр. 17283 е пред-
видена изградба на деловен простор со јавно двона-
менско засолниште и дека со Деталниот урбанистич-
ки план од 1985 година на овие парцели не била 

. предвидена изградба на таков објект. 
Според член 13 став 3 под точка б) од Законот 

за системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 18/89) 
во урбанистичките планови спаѓаат: основен урба-
нистички план; детален урбанистички, план; урбанис-
тички проект и урбанистички план за помало насе-
лено место. Согласно член 19 став 3 од овој закон 
урбанистички Проект се донесува за населено место 
на кое претстои комплексна изградба и реконструк-
ција или претставува посебно карактеристична урба-
нистичко-архитектонска, односно историско-градител-
ска целина. Според член ?Л став 4 од Законот, кој 
беше во важност во времето на донесувањето на 
оспореното решение, просторниот и урбанистичкиот 
плаќ, освен урбанистичкиот проект, задолжително се 
ставаат во фазата на нацрт на план на јавен увид 
и јавна расправа. Согласно член 34 став 1 од Зако-
нот просторен односно урбанистички план донесува 
собранието на општествено-политичката заедница, а 
според став 2 на истиот член од Законот собранието 
на општината може донесувањето на урбанистичкиот 
проект да го пренесе во надлежност на својот извр-
шен совет. Согласно ставот 3 на овој член од Зако-
нот собранието на општината може да одлучи детал-
ниот урбанистички план и урбанистичкиот проект да 
се изработуваат и донесуваат како единствен акт во 
постапка што со овој закон е утврдена за простор-
ните и урбанистичките планови. 

Од изнесените законски одредби, како и од чле-
нот 53 од Законот, според кој решението за лока-
ција се издава врз основа на детален урбанистички 
план, според мислењето на Судот, произлегува дека 
урбанистичкиот проект се изготвува врз основа на 
деталниот урбанистички план и претставува негова 
натамошна разработка, при што со него не може да 
се вршат измени во. деталниот урбанистички план. 
Согласно член 23 став 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за системот на просторно-
то и урбанистичкото планирање („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/40) урбанистичкиот проект може да се 
донесе врз основа на основен урбанистички план, 
по постапка што со овој закон е утврдена за детален 
урбанистички план. 

Со оглед на тоа што со оспореното решение се 
врши измена во Деталниот урбанистички план, без 
да биде обезбедена постапка пропишана со закон, 
Судот утврди дека оспореното решение е во спротив-
ност со означените законски одредби. 

6. Исто така, Судот оцени дека се исполнети 
условите од член 422 од Уставот на СР Македонија 
за престанување на правното дејство на решението 
за запирање од извршување на поединечните акти 
и дејствија преземени врз основа на оспореното ре-
шение и дека се стекнати услови за примена на 
член 428 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука 

У. бр. 192/90 
30 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - БИТОЛА 

45. 
Врз основа на член 12 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на СИЗ за вработување — Битола, Собранието 
на СИЗ за вработување — Битола, на седницата одр-
жана на 26 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување го плаќаат работни-

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

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 
вработување се врши за. 

1. работниците во организациите и работниците 
вработени кај работодавец, од личниот доход на ра-
ботниците, во кој се содржани придонесите и дано-
ците што се плаќаат на личниот доход по процентот 
од 0,596'0/о односно за текстилна индустрија, земјо-
делство и водостопанство 0,497%; 

2. работодавецот од основицата според која пла-
ќа данок од личен доход; 

3. за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен износ, придонесот за вработување се утврдува 
во процент,.од 10% од паушалниот износ од дано-
кот. 

Член 2 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

за вработување се врши согласно со прописите за, 
даноците на граѓаните и Законот за привремено 
ограничување на располагање со дел од општествени-
те средства на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници од ,општествените деј-
ности за потрошувачката за првото тримесечје од 
1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91). 

Бр. 02-763/1 
29 декември 1990 година 

Битола 
Претседател, 

Вангел Божиновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СТРУГА 

46. 
Врз основа на член 76 став 2 од Законот за вра-

ботување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 
18 од Статутот на СИЗ за. вработување на општина 
Струга. Заклучокот на Собранието на СИЗ за врабо-
тување — Струга од 25. XII. 1990 год. и член 5 од 
Законот за привремено ограничување на располага-
њето со дел од општествените средства на општина-
та, Републиката и на Самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачката 
во првото тромесечје од 1991 година („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 1/91), Извршниот одбор на Собра-
нието на СИЗ за вработување., на седницата одржана 
на 29 јануари 1991 година, донесе 

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

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНАТА СТРУГА 
ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на под-

рачјето на општината Струга се утврдува на 0,585%, 
а за обврзниците од областа на текстилната инду-
стрија, земјоделството и водостопанството на 0,488% 
(бруто личен доход). 

Член 2 
За вработените работници од подрачјето на оп-

штината Струга во организациите на здружениот 

труд и во другите општествени претпријатија и заед-
ници, како и работодавците вработени во индиви-
дуалниот сектор се утврдува на 0,585%, а за обврз-
ниците од областа на текстилната индустрија, земјо-
делството и водостопанството се утврдува на 0,488w/o 
од бруто личниот доход. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд од областа 

на основното образование и средното насочено обра-
зование, и од социјалната заштита во општината 
Струга ќе плаќаат придонес намален за 50%, а орга-
низациите од општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе плаќаат во висина до 70% од утврдената 
стапка во член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Придонес за вработување плаќаат работниците и 

работодавците членови на Заедницата за вработување 
согласно член 1 од оваа одлука. 

Член 5 
Пресметување и плаќање на придонесот за вра-

ботување се врши: 
— за работниците во основните организации и 

работниците вработени кај работодавецот — личниот 
доход на работниците, во кои се содржани придо-
несите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
(бруто личен доход) по стапка од 0,585'%; 

— за работодавецот — основицата според која се 
плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,585%; 

— за работодавачот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување 
изнесува ls^/o од паушалниот износ на данокот, и 

— работниците ,на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
Одлуката за, утврдување на основицата и стапката за 
пресметка и плаќање придонес за вработување, до-
несена од Собранието на Републичката СИЗ за вра-
ботување. 

Член 6 
За начинот на учествувањето и пресметувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на граѓа-
ните. 1 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1991 година и 
ќе се објави во „Службен гласник на општината 
Струга“ и „Службен весник на СРМ“. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување на стапката на 
придонес за вработување, бр. 08-340/1, („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 5/91). ' 

Бр. 09-48/1 
29 јануари 1991 година 

Струга 
Претседател, 

Јован Таневски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Душан Цветановски 
од Скопје, против тужената Менка Цветановска, се-
га со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Менка Цветановска од 
Скопје да се јави во овој суд или да достави сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќе и биде одреден привремен старател кој /ќе ги 
застапува нејзините интереси пред судот, до окончу-
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вањето на постапката или ,до појавување на тужената 
во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V. П. 
бр. 244/91. (24) 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за раз-
вод на брак по тужбата на тужителката Џеврие Су-
лејмани од Скопје, против Назим Сулејмани од Скоп-
је, сега со непозната адреса и место на живеење. 

Се повикува тужениот Назим Сулејмани од Скоп-
је да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави 
својата адреса на живеење или престојување. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, ќе биде застапуван од 
привремен старател. / 

Од Општинскиот СУД Скопје II — Скопје, П. бр. 
265/91. (25) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за да-
но,ците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 
12;/Ѕ7, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 И 
4/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА 

Порастот на цените на мало во Републиката во. 
јануари 1991 година во однос на просечните цени 
на мало во 1990 година изнесува 27,6%.. 

Заменик на директорот 
на Републичкиот завод , 

за статистика, 
Владимир Тевдовски, с. р. 

Врз основа на член 26-а од Законот за данокот 
од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/801, 
38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88; . 51/88, 
18/89, 26/89, 361/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 
23/90 и 30/90), Републичкиот завод за статистика го 
утврдува и го објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во пе-
риодот октомври-декември 1990 година и јануари 
1991 година во однос на просечните цени на мало 
за деветте месеци од 1990 година изнесува 27,6%. 

Заменик на ,директорот 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Владимир Тевдовски, с. р. 
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