
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 30 септември 1987 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

667. 
Врз основа- на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет 
за 1987 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 22 септември 
1987 година. 

Бр. 08-2749/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1987 година („Службен 

весник на СРМ“ број 45/86, 15/87 и 28/87), во чле,н 1 
став 1 износот „88.717.155.000" се заменува со изно-
сот „95.693.000.000", во точка 1) износот ,„69.111.155.000" 
се заменува со износот „76.087.000.000". 

Во став 2 алинеја 1 износот „88.457.155.000" се 
заменува со износот „98.963.000.000" и во алинеја 3 
износот „100.000.000" се заменува со износот 
„550.000.000". 

Член 2 . ' 
Во член 2 — Биланс на приходите и расходите 

на Републичкиот буџет за 1987 година, во оддел 1 
Приходи во точка 1. Непосредни изворни приходи, 
група 71 — Приходи од даноци од доход на ОЗТ, 
во контото 710. Данок од доход на ОЗТ на двете 
места и во ставката се група 71, износот „9.900.000.000" 
се заменува со износот „11.000.000.000"; во групата 
72 — Приходи од даноци од личните доходи, во 
контото 720 — Данок од личен доход на работни-
ц,ите износот на контото „12.432.000.000" се заменува 
со износот „13.501 330.000"; износот на групата 
„13.069.000.000" и во ставката се, група 72, износот 
„13.069.000.000" се заменува со износот „14.138.330.000", 
во групата 73 Приходи од даноци на промет на про-
изводи и услуги и од даноци на промет на недвиж-
ности и права, во контото 730 — Основен данок на 
промет на производи износот на контото 
„22.712.000:000" се заменува со износот „25.700.000.000"; 
во контото 731 - Посебен републички да-
нок на производи износот на контото „21.645.155.000" 

се заменува со износот „20.858.155.000"; из-
носот на групата „44.357.155.000" и во ставката се, 
група 73, износот „44.357.155.000" се заменува со из-
носот „46.558.155.000"; во групата 77 — Приходи по 
посебни прописи, приходи од органи и организации 
на ОПЗ, приходи по основа на инвестиции во стопан-
ството и други приходи, во контото 770 — парични 
казни, износот на контото „750.000.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „900.000.000"; ВО КОНТОТО 778 — Д Р У Г И 
приходи износот на контото „30.000.000" се заменува 
со износот „2.485.515.000", износот на групата 
„785.000.000" и во ставката се, група 77, износот 
„785.000.000" се заменува со износот „3.390.515.000", 
во ставката вкупно непосредни изворни приходи из-
носот „69.lll.l55.000" се заменува со износот 
„76.087.000.000"; во ставката Вкупно приходи (од 71 
до 78) износот „88.717.155.000" се заменува со износот 
„95.693.000.000".' 

Во оддел П Расходи (распоред на приходите) 
група 40 — Средства за работа на органите на упра-
вата во контото 400 — Средства за доход на работ-
ните заедници, износот на контото ,„25.222.630.000" се 
заменува со износот „26.190.630.000". во контото 402 
— Средства за амортизација износот на контото 
„272.140.000" се заменува со износот „662.140.000", 
износот на групата „27.033.664.000" и во ставката се 
група 40, износот „27.033.664.000" се заменува со из-
носот .,27.991.664.000"; во групата 41. Средства за по-
себните намени и други намени за работа на орга-
ните на управата во контото 415 — Средства за 
инвестиции за основни средства износот на контото 
„3.235.500.000" се заменува со износот „3.476.500.000"; 
во контото 417 — Средства за отплата на кредити 
износот на контото „1.840.000.000" се заменува со 
износот „2.151.000.000"; во контото 418 — Средства 
за други потреби за работа на органите на управата 
износот на контото „3.382.917.000" се заменува со 
износот „3.816.917.000"; износот на групата 
„13.480.136.000" и во ставката се, група 41, износот 
„13.480.136.000" се заменува со износот „14.466.136.000". 
Во групата 43. Средства за поттикнување на развојот 
за интервенции во стопанството и поттикнување на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
подрачја во контото 431 — Компензации, регреси и 
надоместоци износот на контото „3.250.000.000" се 
заменува со износот „3.526.000.000"; во контото 433 
— Други потреби и интервенции во стопанството из-
носот на контото „4.880.800.000" се заменува со изно-
сот „5.998.800.000"; износот на групата „8.806.800.000" 
и во ставката се, група 43 износот „8.806.800.000" се 
заменува со износот „10.200.800.000"; во групата 44 
— Пренесени средства на други ОПЗ, во контото 
440 — Придонес за буџетот на Федерацијата износот 
на контото „28Д57.155.ООО“ се заменува со износот 
„29.699.000.000"; во контото 445 — Дополнителни 
средства за буџетот на општините износот 
„1.412.000.000" се заменува со износот „1.762.000.000", 
износот на групата „29.569.155.000", и во ставката 
се група 44 износот „29.569.155.000" се заменува со 
износот „31.461.000.000"; во групата 45 — Средства 
за општествени дејности, во контото 454 — Средства 
за социјална и детска заштита износот на контото 
„1.771.600.000" се'заменува со износот „3.067.600.000", 
износот на групата „4.145.400.000" и во ставката се, 
група 45, износот „4.145.400.000а се заменува со из-
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носот „5.441.400.000"; во групата 48 — Други расхо-
ди, во контото 488 — Други расходи на ОПЗ изно-
сот на контото „100.000.000" се заменува со износот 
„550.000.000", износот на групата „120.000.000" и во 
ставката се, група 48, износот „120.000.000" се заме-
нува со износот „570 000.000"; во ставката вкупно 
расходи (од 12 до 39) износот „88.717.155.000" се за-
менува СО ИЗНОСОТ „95.693.000.000". 

Член 3 
Во член з изно-сот „88.717.155.000" се заменува 

со износот „95.693.000.000". 
1. Во Раздел 4 - Извршен совет на Собранието 

на СР Македонија, глава 2 - Управа за заеднички 
работи во Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, позиција 41, конто 402 — Амортизација 
износот на контото „100.000.000" се заменува со из-
носот „490.000.000"; износот на основната намена 
„523.754.000" се заменува со износот „913.754.000" и 
во ставката Вкупно глава 2 (позиции од 38 до 48) 
износот „1 336.170.000" се заменува со износот 
„1.726.170.000"; во ставката Вкупно раздел 4 (пози-
ции од 28 до 39) износот „2.178.382.000" се заменува 
со износот „2.568.382.000"; во ставката Рекапитуна-
ција за функцијата на органот износот „1.505.221.000" 
се заменува со износот „2.005.221.000" и во ставката 
Вкупно износот „2.178.382.000" се заменува со изно-
сот „2.568.382.000". 

2. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи — позиција 90 конто 415 — 
Обврски за реал-изација на Програмата за модерни-
зација на Службата за безбедност за периодот од 
1987 до 1990 година, износот „1.668.000.000" се заме-
нува со износот „1.888.000.000"; позиц,ија 95 конто 
4 1 8 — За посебни намени износот „ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " се 
заменува со износот „958 000.000"; износот на основ-
ната намена „2.905.845.000" се заменува со износот 
,.3.283.845.000" и во ставката вкупно раздел 8 (пози-
ции од 85 до 96) износот „18 461.502.000" се заменува 
со износот „18 839.502.000"; во ставката Рекапитула-
ција за функција на органот износот „3.824.845.000" 
се заменува со износот „4.202.845.000" и во ставката 
Вкупно износот ,„'18.461.502.000" се заменува со изно-
сот „18.839.502.000". 

3. Во Раздел 11 — Републички секретаријат за 
општостопански работи и пазар, глава 2 — Дирек-
ција за републички стоковни резерви, позиција 128 
конто 433 — Учество на Републиката во реализира-
њето на Програмата за стоковни резерви износот на 
двете места „600.000.000" се заменува со износот 
„718.000.000", во ставката Вкупно глава 2 (позиции 
од 123 до 128) износот „637.765.000" се заменува со 
износот „755.765.000" и во ставката Вкупно Раздел 
II (позиции од 115 до 128) износот „798.180.000" се 
заменува со износот „916.180.000", во ставката Река 
питулација за функцијата на органот износот 
„680.763.000" се заменз^ва со износот „798.763.000" и 
во ставката Вкупно износот „7Ѕ8.180.000" се заме-
нува со износот „916.180 ООО“. 

4. Во Раздел 21 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика, позиција 230 конто 454 
— Средства за реализација на Законот за цивил-
ните инвалиди од војната износот „140.000.000" се 
заменува со износот „363.000.000", позиција 231 конто 
454 — Средства за реализација на Законот за заш-
тита на семејствата чиј хранител е на задолжителна 
воена служба износот „100.000.000" се заменува со 
износот „223.000.000"; позиција 232 конто 454 — фи-
нансира,ње на одделни видови на инвалидска зашти-
та и материјално обезбедување на учесниците од 
НОВ, износот „1.500.000.000' се заменува со износот 
„2.450.000.000"; износот на основната намена 
„2.218.600.000" се заменува со износот „3.514.600.000" 
во ставката Вкупно Раздел 21 (позиции од 222 до 
240) износот „2.393.037.000" се заменува со износот 
,;з.689.037.ООО“; во ставката Рекапитулација за функ-

ција на органот износот „2.280.675.000" се заменува 
со износот „3.576.675 ООО“ и во ставката Вкупно изно-
сот „2.393.037.000" се заменува со износот 
„3.689.037.000". 

5. Во Раздел 53 — Казнено-поправен дом — 
Идризово, позиција 469 конто 418 — Посебни мате-
ријални трошоци износот на контото „181.800.000" се 
заменува со износот „212.800.000", износот на основ-
ната намена „189.254.000" се заменува со износот 
,,220.254.000" и во ставката Вкупно раздел 53 (пози-
ции од 463 до 469) износот „460.385.000" се заменува 
со износот „491.385.000"; во ставката Рекапитулација 
за функција на органот износот „201.854.000" се за-
менува со износот „232 854.000" и во ставката вкупно 
износот „460.385.000" се заменува со износот 
„491.385.000". 

6. Во Раздел 61 — Републичка конференција на 
Сојузот на резервните воени старешини, позиција 
539 конто 418 — Традиционална средба на РВСЈ 
„Братство-единство" износот на контото „20.000.000" 
се заменува со износот „28.000.000", износот на ос-
новната намена „37.015.000" се заменува со износот 
„45.015.000" и во ставката Вкупно раздел 61 (пози-
ции од 532 до 539) износот „45.546.000" се заменува 
со износот „53.546.000", во ставката Рекапитулација 
за функција на органот износот „38.580.000" се за-
менува со износот „46.580.000 и во ставката вкуп-
но износот „45.546.000" се заменува со износот 
„53.546.000". 

7. Во Раздел 62 — Средства за компензација и 
регреси, позиција 540 - конто 431 - Компензација 
на цената на дневните информативно-политички ве-
сници и друго износот „1.500 000.000" се заменува со 
износот „1.658.000.000"; позиција 541 КОНТО 431 — 
регреси во патниот сообраќај износот на контото 
„150.000.000" се заменува со износот „268.000.000", 
износот на основната намена „1.650.000.000" се заме-
нува со износот „1.926.000.000" и во ставката Вкупно 
раздел 62 (позиции од 540 до 541) износот „1.650.000.000" 
се заменува со износот „1.926.000.000". 

8. Во Раздел 63 - - Други обврски на Република-
та, позиција 542 конто 400 - - Средства за спрове-
дување на Општествениот договор за стекнување на 
доходот на работните заедници и за усогласување на 
лич,ните доходи на функционерите и на раководните 
работници износот на двете места „5.012.785.000" се 
заменува со износот „5.580 875.000"; позиција 543 
конто 415 — Учество на Републиката за набавка на 
опрема за системот за информирање износот 
„900.000.000" се заменува со износот „921.000.000"; 
позиција 545 конто 417 - За отплата на ануитетите 
по користени кредити и заеми износот „1.840.000.000" 
се заменува со износот „2.151.000.000"; позиција 547 
конто 418 — Учество во Фондот на солидарноста со 
неврзаните земји и земјите во развој износот 
„810.000.000" се заменува со износот „1.047.000.000", 
износот на основната намена „4.345.000.000" се заме-
нува со износот „4.914.000.000"; позиција 557 конто 
433 — Учество на Републиката во покривањето на 
корените разлики износот „1.000.000.000" се заменува 
со износот „2.000.000.000", износот на основната на-
мена „6.530.800.000“ се заменува со износот 
„7.530.800.000",- во ставката вкупно раздел 63 (пози-
ции од 542 до 571), износот на основната намена 
„22.188.585.000" се заменува со износот „23.757.585.000". 

9. Во Раздел 64 — Средства за финансирање на 
други општествено-политички заедници, позиција 572 
конто 440 — Придонес за Буџетот на Федерацијата 
износот на двете места „28.157.15,5.000" се заменува 
со износот „29.699.000.000" во дополнителните сред-
ства за општествени потреби на општините; позиција 
573 конто 445 — Берово износот „119.000.000" се за-
менува со износот „146.000.000"; позиција 574 конто 
445 — Брод Македонски износот „148.000.000" се за-
менува со износот „179.000.000"; позиција 575 конто 
445 — Валандово износот „34.000.000" се заменува со 
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износот „46.000.000"; позиција 576 конто 445 — Вини-
ца Македонска износот „21.000.000" се заменува со 
износот „30.000.000"; позиција 577 конто 445 - Го-
стивар износот „39.000.000" се заменува со износот 
„73.000.000"; позиција 578 конто 445 — Дебар изно-
сот „186.000.000" се заменува со износот „224.000.000"; 
позиција 579 конто 445 — Делчево износот 
„113.000.000" се заменува со износот „137.000.000"; 
позиција 580 конто 445 — Демир Хисар износот 
„177.000.000" се заменува со износот „216.000.000"; 
позиција 581 конто 445 — Кратово износот 
,,116.000.000" „ се заменува со износот „141.000.000"; 
позиција 582 конто 445 — Крива Паланка износот 
„209.000.000" се заменува СО ИЗНОСОТ „252.000.000"; 
позиција 583 конто 445 — Крушево и-зносот 
„140.000.000" се заменува со износот „168.000.000"; 
позиција 584 конто 445 — Радовиш износот 
„53.000.000" се заменува со износот ,„77.000.000"; по-
зиција 585 конто ^45 — Свети Николе износот 
„57.000.000" се заменува со износот „74.000.000"; во 
основната намена износот „1.412.000.000" се заменува 
со износот „1.762.000.000" и во ставката Вкупно, раз-
дел 64 (позиции ОД 572 ДО 585) износот „29.569.155.000" 
се заменува со износот „31.461.000.000". 

10. Во Раздел 65 — Средства за резервите, по-
зиција 586 конто 488 - Тековна буџетска резерва 
износот на контото „100.000.000" се заменува со изно-
сот „550.000.000", износот на основната намена 
.,120 000.000" се заменува со износот „570.000.000" и во 
ставката Вкупно раздел 65 (позиции од 586 до 588), 
износот „280.000.000" се заменува со износот 
„730.000.000". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

668. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за водите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините, одржани 
на 22 септември 1987 година. 

Бр. 08-2748/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н у 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Чле,н 1 
Во Законот за водите („Службен весник на СРМ“ 

број 6/81). во член 95 став 2, по зборот ^времето“ 
се става запирка, а зборовите.- „и другите услови за 
водење“ се заменуваат со зборовите: „предметите и 
средствата за вадење, товарење и транспорт“. 

По став 2 се додава нов став з кој гласи: 
„Како предмети и средства за вадење, товарење 

и транспорт на песок, чакал и камен се сметаат ло-
пата, копачи и други рачни предмети за ископ и то-
варење, автоматски и моторни товарачи, запрежни 
возила, моторни возила со или без приколка во кои 
може да се транспортира накосен материјал“. 

Член 2 
Во член 96 на крајот на став 1 се додаваат збо-

ровите: „освен од природните езера“. 
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Одобрението од член 95 на овој закон, за при-

родните езера го издава републичкиот орган на упра-
вата надлежен за водо-стопанство по претходно при-
бавено мислење од општинскиот орган на управата 
надлежен за водостопанство и од Републичкиот за-
вод за заштита на природните реткости“. 

Ставот 2 станува став з. 

Член з 
Во член 99 став 4 по зборот „можат“ се дода-

ваат зборовите: „само за тие производи“. 

Член 4 
Во член 181 став 1, член 184 став 2 и член 186 

став 1, зборовите: „Републичкиот инспекторат за во-
достопанство“ се заменуваат со зборовите: „Репуб-
личката управа за водостопанство“. 

Член 5 
Во член 188 став 1 бројот „50.000" се заменува 

со бројот „500.000", а бројот „1.000.ООО“ се заменува 
со бројот „io.ooo.ooo" 

Во став 2, бројот „5.000" се заменува оо бројот 
„40.000", а бројот „зо ООО“ се заменува со бројот 
„500.000". 

^лен 6 
Во член 189 став 1 бројот „20.000" се заменува 

со бројот „300.000", а бројот „500.000 се заменува со 
бројот „5.000.000". 

Во став 2, бројот „3.000" се заменува со бројот 
„20.000", а бројот „20.000" се заменува со бројот 
„400.000". 

Член 7 
Во член 190 став 1 бројот „5.000" се заменува 

со бројот „100.000", а бројот „20.000" се заменува со 
бројот „300.000". 

Во став 2, бројот „2.000" се заменува со бројот 
„10.000", а бројот „10.000" се заменува со бројот 
„60.000". 

Член 8 
Во член 191 став 1 бројот „2.000" се заменува 

со бројот „100.000", а бројот „10.000" се заменува со 
бројот „250.000". 

Во став 2 бројот „1.000" се заменува со бројот 
„5.000" а бројот „6.000" се заменува со бројот 
„50.000". 

Член 9 
Во член 192 бројот „2.000" се заменува со бро-

јот „100.000", а бројот „10.000" се заменува со бро-
јот „зоо.ооо". 

Член 10 
Во член 193 бројот „1.000" се заменува со бро 

јот „50.000", а бројот .,5.ооо“ се заменува со бројот 
„зоо.ооо". 

Член 11 
Членот 194 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 10.ооо до 60.ооо ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: 
1) гради, реконструира или доградува водосто-

пански и други објекти и постројки или врши рабо-
ти што можат привремено повремено или трајно да 
создаваат промени на воспоставениот режим на во-
дите без да прибави водостопанска согласност или 
спротивно на условите од дадената водостопанска 
согласност (член 37 став 2); 
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2) пушти во употреба водостопански и други 
објекти или постројки кои имаат влијание врз ре-
жимот на водите без водостопанска дозвола или 
спротивно на условите од издадената водостопанска 
дозвола (член 49); 

3) употребува или користи вода по престанување 
на важноста на водостопанската дозвола (член 58); 

4) не постапи по одредбите од став 1 на член 61 
на овој закон; 

5) водите што се употребуваат за пиење или за 
производство и преработка на прехранбени произво-
ди содржат штетни материи над дозволените грани 
ци (член 62); 

6) не ги извршува пропишаните мерки за зашти-
та на изворите на вода за пиење (член бб став 2); 

7) постапи спротивно од забраните од член 67 
на овој закон; 

8) не учествува и навреме и уредно не ги извр-
ши обврските предвидени со планот за одбрана од 
поплави (член 74); 

9) врши некоја работа спротивно од забраната 
на точките 1, 2, з, 4, 7, 8, 10, 11 и 12 на член 83 на 
овој закон,-

10) врши некоја работа спротивно на забраната 
од член 84 ,на овој закон; 

11) вади или транспортира песок, чакал и камен 
од коритата и бреговите на природните водотеци и 
езера спротивно на одредбите од член 95 да овој 
закон; 

12) не ги изврши мерките од членовите 103 и 
104 на овој закон; и 

13) не се придржува на плановите за распредел-
ба и испорачување на расположливите количества во-
да за наводнување или самоволно пушта вода за на-
воднување (член 126). 

За прекршоците од точка 9 на став 1 од овој 
член, а во врска со точка 12 на член 83 од овој 
закон, покрај парична казна на сторителот ,ќе му се 
изрече казна затвор од 30 до 60 дена, како и заш-
титна мерка одземање на предметите и средствата 
ш,то се употребувани или биле наменети за извршу-
вање на прекршокот или што настанале со извршу-
вање на прекршокот. 

За прекршокот од точка 11 на став 1 од овој 
член, покрај парична казна, на сторителот може да 
му се изрече казна затвор од 30 до 60 дена, а може 
да му се изрече и заштитна мерка одземање на 
предметите и средствата што се употребени или биле 
наменети за извршување на прекршокот или што 
настанале со извршување на прекршокот“. 

Член 12 
По член 194 се додава нов член 194-а кој гласи: 

„Член 194-а 
Со парична казна од 100.000 до 150.000 динари 

ќе се казни за прекршок поединец во вршење на са-
мостојна дејност кога изврши некое од дејствијата 
предвидени во став 1 на член 194 на овој закон. 

За прекршок од точка 11 на став 1 на член 194 
на овој закон, покрај паричната казна, на сторите-
лот ќе му се изрече казна затвор од 30 до 60 дена. 

Со парична казна и казна затвор од ставовите 
1 и 2 на овој член ќе се казни поединец во врше-
ње на самостојна дејност, кога предметите и сред-
ствата ги дал на друг да вади или транспортира пе-
сок, чакал и камен спротивно на став 1 на член 95 
од овој закон. 

За прекршоците од ставовите 2 и 3 на овој член 
ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предме-
тите и средствата што се употребени или биле наме-
нети за извршување на прекршокот или настанале со 
извршување на прекршокот“. 

Член 13 
Во член 195 бројот „500" се заменува со бројов 

„5.000", бројот „3.000" се заменува со бројот „30.000", 
а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „фи-
зичко лице“. 

Член 14 
По член 195 се додава нов член 195-а кој гласи. 

„Член 195-а 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец во вршење на са-
мостојна дејност, кога изврши некои од дејствијата 
предвидени во член 195 на овој закон“. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

669. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА 

КАРТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за личната карта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 22 септември 1987 година. 

Бр. 08-2750/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ) 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Член 1 
Во Законот за личната карта („Службен весник 

на СРМ“ број 15/73, 20/73 и 38/85), во член 1 став 2 
точката на крајот се брише и се додаваат зборо-
вите: „и живеалиштето“. 

Член 2 
Во член з по зборот „станот“ точката се брише 

и се додаваат зборовите: „како и промена на жи-
веалиштето, адресата на станот и промена на лич-
ното име“. 

Член 3 
Во член 5 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Граѓанинот може да има само една лична 

карта“. 
Член 4 

Во член 7 по став 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„Ако лицето од став 5 на овој член нема десен 
прст-показалец, отпечаток се зема од другиот сле-
ден прст на десната рака, односно ако таква нема, 
по истиот редослед на левата рака и тоа се забеле-
жува во картонот за издадената лична карта“. 
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Член 5 
Во член 11 став 1 по зборовите: „промени жи-

веалиштето“ се додаваат зборовите: „или адресата 
на станот“, а по зборот „дена“ се додаваат зборо-
вите: „да пријави запишување на истото во личната 
карта односно“. 

Став 3 се брише. 
Член 6 

Во член 12 став 1 запирката по зборот „намена“ 
се брише и се додаваат зборовите: „или изгледот 
на имателот на личната карта е толку изменет што 
не одговара на фотографијата во личната карта“. 

Став 3 и 4 се бришат. 

Член 7 
Во член 13 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Ако лицето од став 1 на овој член на кого му 

е издадена нова лична карта ја пронајде порано 
издадената лична карта, должно е веднаш истата 
да ја предаде на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи“. 

Досегашниот став 2 станува став 3 и истиот се 
менува и гласи: 

„Во рокот од став 1 на овој член, лицето што 
ќе го промени личното име е должно да го прија-
ви запишувањето на истото во личната карта, одно-
сно да ја замени личната карта со нова“. 

Член 8 
По член 14 се додава нов член 14-а кој гласи: 

„Член 14-а 
Во случаите од член 10 став 4, член 11 став 1, 

член 12 став 1 и член 13 став 3 при земањето на 
новата лична карта, лицето веднаш ја враќа старата 
лична карта на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи кој ја издал новата лична карта. 

Старата лична карта се поништува“. 

Член 9 
Во член 18 пред точката „1" се додава нова 

точка која гласи: 
„1 кој има повеќе од една лична карта (член 

5 став 3)" 
Точките „1, 2 и 3" стануваат точки „2, з и 4" 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја да утврди пречистен текст на Законот за личната 
карта. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

670. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за општествена самозаштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-

рот на здружениот труд, Соборот на општините ,и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 сеп-
тември 1987 година. 

Бр. 08-2747/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за општествена самозаштита („Служ-

бен весник на СРМ“ број 18/76 и 25/76), во член 15 
алинеја 4 се брише. 

Член 2 
Во член 21 по став 1 се додаваат два нови става 

2 и 3, кои гласат: 
„По предлог на Републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија определу-
ва кои организации на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници над кои надзор 
над законитоста на работата вршат републичките 
органи се должни да организираат служба за обез-
бедување. 

По предлог на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, Извршниот совет 
на Собранието на општината може да определи од-
делни организации на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници да организираат 
служба за обезбедување“. 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
4 и 5. 

Член з 

По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 

„Член 21-а 
Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 

донесе поблиски прописи за начинот на вршењето на 
работите на службата за обезбедување во организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници“. 

Член 4 
Во член 51 став 1 броевите „2.000" и „20.000" се 

заменуваат со броевите „20.000" и „200.000". 
Точките 3 и 4 се бришат. 
Во точка 5 зборовите: „самоуправна работничка 

контрола“ и зборовите: „во врска со член 16 став 2" 
се бришат. 

Во точката 7 точката на крајот од реченицата 
се заменува со точка и запирка. 

По точката 7 се додава нова точка „8" која 
гласи: 

„8 ако не организира служба за обезбедување 
(член 21 став 2 и 3)". 

Во став 2 и з бројот „до 1 ООО“ се заменува со 
броевите „од 10 000 до 30.000". 

Член 5 
Во член 52 броевите „200" и „1.000" се заме-

нуваат ,со броевите „5.000" и „20.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“, 
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671. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за заштита од пожари, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 22 септември 1987 година. 

Бр. 08-2751/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ,. 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНО1 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Член 1 
Во Законот за заштита од пожари („Службен 

весник на СРМ“ број 43/86), во член 16 став 2 точ-
ката 11 се брише. 

Точката 12 станува точка 11. 

Член 2 
По член 16 се додава нов член 16-а кој гласи: 

„Член 16-а 
Организацијата на здружениот труд на која и е 

отстапена градбата, односно која го гради инвести-
циониот објект за кој е изработен проект за зашти-
та од пожари, должна е 15 дена пред започнувањето 
со градбата да го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи за рокот на 
започнувањето со градбата, лицето кое ќе раководи 
со градбата, како и да достави план за организација 
и тактичко-оперативни постапки и мерки за заштита 
од пожари и експлозии во текот на градбата, при-
способен на специфичностите на локацијата, техно-
логијата и динамиката на градбата“. 

Член з 
Во член 24 став з зборот „најмалку“ се брише. 

Член 4 
Во член 77 став 1 точка 5 пред зборот „системи“ 

се додаваат зборовите „инсталирање на“. 
По точка 5 се додава нова точка која гласи: 
.,6) спроведување на мерките усвоени со прави-

лата на техничката практика“. 

Член 5 
Во член 85 став 1 точка 3 се менува и гласи: 
„3) б:0/'о од техничката премија за каско осигу-

рување на моторните возила од ризикот пожар“. 

Член 6 
Во член 94 став 1 по точката 5 се додава нова 

точка 5-а која гласи: 
„5-а) не постапи според одредбите од член 16-а 

на овој закон“. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

672. 
Врз основа на член 249 од Законот за насоче-

ното образование ^,„Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на. 22 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФА-

КУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО -
ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, 
што се однесуваат на правата и обврските на сту-
дентите, организацијата (режимот) на студи-
рањето, начинот и постапката за донесување планови 
и програми за Воспитно-образовната дејност, начи-
нот на одлучувањето на претставниците на опште-
ствената заедница, издвојувањето на основната ор-
ганизација од работната организација, условите за 
избор во наставни, наставно-научни и соработнички 
звања и условите за именување индивидуален рабо-
товоден орган, што го донесоа работниците на ре-
ферендумот одржан на 25 јуни 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2742/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд 
Иван Аврамовски, с. р. 

673. 
Врз основа на член 60 од Законот за научно-

истражувачката ,дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 22 септември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ 
МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ 

'I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот 

на Основната организација на здружениот труд Ин-
ститут за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во 
Ско-пје, што се однесуваат на дејноста на организа-
цијата, донесувањето на плановите за работа и раз-
вој, начинот на одлучувањето на претставниците на 
општествената заедница, издвојувањето на основната 
организација од работната организација, научно-ис-
тражувачката дејност во општонародната одбрана и 
општествената самозаштита, условите за избор во 
научни и соработнички звања и условите за имену-
вање на работоводен орган, што го донесоа работ-
н,иците на референдумот одржан на 30 мај 1986 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2741/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 
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674. 
Врз основа на член 28 став 1, а во врска со 

член 39 став 1 од Законот за избор на членови на 
делегациите и на делегатите во собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, претседателот на (Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на 25 сеп-
тември 1987 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ИЗБОР НА ТРИ ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИ-

НИТЕ ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ, КУМАНОВО И 
СТРУМИЦА 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на три делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на СРМ од општините Гази Баба — Скопје, 
Куманово и Струмица. 

Изборите да се одржат помеѓу 15 и 25 ноември 
1987 година. 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропиша-
ните рокови почнуваат да течат од 1 октомври 1987 
година. 

Бр. 08-2739 
25 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

675. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за оп-

штествениот систем на информирањето и за инфор-
мациониот систем на СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ број 14/84), а со цел за унапредување 
и модернизација на работата на органите и органи-
зациите на ниво на Републиката и создавање на ус-
лови за поефикасно одлучување на сите нивоа и во 
сите облици на општественото организирање, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на -општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 22 септември 1987 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА 
РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 

ГОДИНА 

Со Програмата се дефинираат приоритетните об-
ласти и проекти кои ќе бидат реализирани во овој 
период, опремувањето на органите и организациите 
со .информатичка и телекомуникациона опрема, по-
требните организациони и кадровски предуслови за 
спроведување на Програмата. 

Информациониот систем на Републиката ќе се 
развива во согласност со Законот за општествениот 
систем на информирањето и за информациониот сис-
тем на Републиката и утврдените основи за развој, 
со што ќе се создадат услови за функционално повр-
зување на овој систем со информационите системи 
на општините и град Скопје, информационите сис-
теми на организациите на здружениот труд и други 
организации и заедници во Републиката, како и по-
врзување со информационите системи на другите 
социјалистички републики, социјалистички автономни 
покраини и федерацијата. 

I. ПРИОРИТЕТИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ИНФОР-
МАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА 

Поради обемноста и сложеноста информациони 
от систем на Републиката ќе се реализира етапно. 
Приоритет во реализацијата ќе имаат оние проекти 

кои се во согласност со Општествениот план на Ре-
публиката и кои покриваат најзначајни општествено-
економски сектори, а ги поддржуваат примарните 
функции на органите и организациите. 

Развојот ,на информациониот систем на Репуб-
ликата ќе опфати особено: 

— изработка и реализација на проекти за един-
ствени регистри и каталози на податоци и други 
проекти од општо значење за развојот на информа-
циониот систем на Републиката; 

— изработка на проекти за информационите пот-
системи на области и проекти за автоматизација на 
поедини проблематика 

— изработка и реализација на проекти за авто-
матизација на заедничките и општи работи во орга-
ните и организациите на Републиката; и 

— изработка и реализација на проекти за тех-
ничко-технолошките основи, опремување на Заеднич-
киот информационен центар и терминалските пот-
центри во поедини органи и организации на ниво 
на Републиката и општините и реализација на един-
ствена информациона мрежа. 

Врз овие основи ќе бидат изработени и реали-
зирани следниве приоритетни проекти: 

1. Проекти од општо значење за развојот на инфор-
мациониот систем на Републиката 

а) Проект за единствени регистри во општествениот 
систем на информирањето 

Во согласност со Законот за општествениот сис-
тем за информирање и за информациониот, систем 
на Републиката, а со цел да се постигне. поврзува-
ње на податоците кои во рамките на општествениот 
систем на информирањетр се водат за физичките 
лица, организациите и заедниците и за просторните 
единици, ќе бидат воспоставени единствени регистри 
и тоа: регистар на население, регистар на организа-
ции и заедници и регистар на просторни единици. 
Единствените регистри ќе се реализираат во соглас-
ност и зависно од донесувањето на соодветните СО-
ЈУЗНИ и републички закони. . 

Проектите за автоматска обработка на подато-
ците од единствените регистри ќе ги подготват над-, 
лежните републички органи на управа и управните 
организации, во согласност со роковите за нивно 
воведување. 

б) Проект за банка на податоци за организациите 
и заедниците 

Банката на податоци за организациите и заед-
ниците во Републиката ќе биде воспоставена заради 
единствено чување и користење на податоците кои 
се однесуваат на резултатите од работата, економ-
ските односи со странство, инвестициите и други по-
датоци за организациите и заедниците кои се од 
значење за управување со стопанскиот и општестве-
ниот развој на Републиката. Со проектот ќе бидат 
утврдени податоците кои треба да се обработуваат, 
начинот на нивното собирање, чување и користење 
во согласност со заедничките и посебните потреби 
на органите и организациите на Републиката. 

Проектот ќе го подготват Републичкиот завод 
за статистика, Службата на општественото книговод-
ство во СР Македонија, Народната банка на Маке-
донија и Стопанската комора на Македонија, во со-
работка со Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и мало стопанство, Републичкиот комитет 
за меѓународни односи, Републичкиот комитет за гра-
дежништво, урбанизам и заштита на човековата око-
лина, Републичкиот завод за општествено планирање 
и Републичкиот секретаријат за финансии. 

в) Проект за банка на статистички податоци од 
интерес за Републиката 

Со проектот за банка на статистички податоци 
од интерес за Републиката ќе се утврдат содржи-
ната и опфаќањето на овие податоци, начинот на 
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нивното чување и користење, како и потребите и 
можностите за користење на готови програми за 
нумеричка и графичка обработка на овие податоци. 
Ќ е бидат изготвени посебни програми за анализа и 
обработка на статистичките податоци - во согласност 
со потребите на органите и организациите на Репуб-
ликата. 

Проектот ќе го изготви Републичкиот завод за 
статистика, во соработка со органите и организациите 
задолжени за спроведување на статистички истра-
жувања од интерес за Републиката. 

г) Проект за каталози на податоци на општествено-
политичките заедници 

Во согласност со Законот за општествениот сис-
тем на информирањето и за информациониот сис-
тем на Републиката, а со цел да се обезбеди пого-
лема прегледност и ефикасност во користењето на 
податоците од интерес за Републиката кои ги еви-
дентираат, собираат, обработуваат, анализираат и ис-
кажуваат информационите служби во органите и 
организациите на општествено-политичките заедници 
и други самоуправни организации и заедници, ќ е би-
дат воспоставени каталози на податоци на опште-
ствено-политичките заедници. Каталозите на пода-
тоци ќе овозможат и елиминирање на повеќекрат-
ното евидентирање, прибирање, обработка и пренос 
на исти податоци од повеќе субјекти. Содржината 
и начинот на водење на каталозите ќе ги пропише 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Републичкиот комитет за наука, технолошки развој 
и информатика. 

2. Проекти за информационите потсистеми на облас 
ти и автоматизација на поедини проблематики 

д) Проект за информациониот потсистем за областа 
на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ 
и Мзвршниог совет на Собранието на СР Македонија 

Со проектот за информациониот потсистем за 
областа на Собранието, Претседателството и Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија ќе се 
опфати автоматизацијата на работите кои се одне-
суваат на обезбедување податоци и информации за 
работните тела на Собранието, утврдување и спрове-
дување на политиката, следење на реализацијата на 
среднорочните планови за развој, извршувањето на 
обврските на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија кон Собранието на СР Македонија и 
Претседателството на СР Македонија, Сојузниот из-
вршен совет и Собранието на СФРЈ и извршните со-
вети на собранијата на другите социјалистички ре-
публики и социјалистички автономни покраини, обез-
бедување на податоци за координирање и следење 
на работата на органите на управата, следењето и из-
вршувањето на програмираните задачи и заклучоци 
и информирањето на јавноста, за нивната работа. 
Реализацијата на информациониот потсистем за оваа 
област ќ е придонесе за унапредување на квалитетот 
и ефикасноста во извршувањето на функциите на 
Собранието, Претседателството и Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Носител на изработката на проектот ќе би ?те 
Извршниот совет на Собранието на- СР Македонија 
со стручните служби. 

ѓ) Проект за информациониот лотсистем за областа 
на општествено-политичкиот систем 

Со проектот за развој на информациониот пот-
систем за областа на општес^вечо-политичкиот сис-
тем во ова среггнорочје ќе re обезбеди автоматиза-
ција на работите кои се оттч^гризат на обезбедување 
податоци и информации за општествено-политичкото 
организирање, активност, како и за одлучувањето на 
органите, организациите и делегатските собранија. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

е) Проект за информациониот потсистем за областа 
на општественото планирање и развојот 

Со изградбата на информациониот потсистем за 
областа на општественото планирање ќе се обезбеди 
евидентирање и обработка на податоците содржани 
во плановите на општествено-политичките заедници, 
организациите на здружениот труд и други самоуп-
равни организации и заедници во Републиката и раз-
вој на методи и постапки за анализа и обработка 
на статистички податоци за потребите на планирање 
на општествениот развој, а особено за изготвување 
на среднорочни и долгорочни прогнози за одделни 
појави во општеството; следење на состојбата и раз-
војот на стопанските и општествените дејности,- из-
готвување на среднорочни и долгорочни планови за 
развој на Републиката и резолуции за нивно спро-
ведување и следење на извршувањето на обврските 
на Републиката преземени со Општествениот план за 
развој на Југославија,' со општественото планирање 
на СР Македонија и други договори. 

Проектот ќе го подготви Републичкиот завод за 
општествено планирање. 

ж) Проект за информациониот потсистем за областа 
на трудот, здравството и социјалната политика 

Со цел да се обезбедат целосни и точни пода-
тоци ,и информации за различни аспекти од областа 
на трудот, здравството и социјалната политика во 
Републиката, ќ е се пристапи кон изработка и реа-
лизација на проект за информациониот потсистем 
на оваа област. Со проектот ќе се опфати автомати-
зација на работите кои се однесуваат на обезбеду-
вање податоци за старосната, квалификационата и 
здравствената структура на работоспособното насе-
ление, различни аспекти на вработеноста и оствару-
вањето на правата на вработувањето, автоматизација на 
регистрите за здравствените осигуреници и следи-
Јадните болести и други евиденции и номенклатури 
од областа на здравството, мрежата на здравствени 
установи, користењето на здравствените услуги, како 
и за здравственото осигурување. Проектот ќе опфати 
и автоматизација на следењето на производството, 
увозот, дистрибуцијата и потрошувачката на лекови, 
отрови и опојни дроги, како и автоматизација на 
работите кои се однесуваат на обезбедување пода-
тоци за организациите за социјална заштита и неј-
зините корисници, регистарот на осигуреници на 
пензиско и инвалидско осигурување, податоци за ко-
ристење на пензиско и инвалидско осигурување и 
податоци за самоуправните интересни заедници од 
оваа област. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Републичкиот комитет за труд. 

з) Проект за информациониот потсистем за областа 
на општонародната одбрана 

Со проектот ќе биде опфатена автоматизацијата 
на работата на органите за општонародна одбрана 
во доменот на прибирање, евидентирање и користе-
ње на податоци за воената евиденција и воените об-
врзници и материјални средства, која се води како 
единствена евиденција на територијата на целата 
земја. 

Носител на изработката на проектот е Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана/ 

ѕ) Проект за информациониот потсистем за областа 
на просторниот систем 

Со проектот за информационен потсистем за 
областа на просторниот систем ќе биде опфатена 
автоматизација на податоци од областа на плани-
рање и уредување на просторот, станбено-комунал-
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ната област и заштитата на човековата околина, а осо-
бено: тополошките карактеристики на елементарни 
просторн,и еди.ници, месни заедници, општини и Репуб-
ликата, плански зони и адреси на згради и општестве-
но-правн,и субјекти; евиденции на земјиште, згради 
и носители на правата,- евиденција на придонеси и 
даноци од земјоделската дејност; различни каракте-
ристики на просторот и суровини со кои располага 
земјиштето; површински и подземни водени текови; 
инфраструктурни површини, објекти и транспортни 
и комуникациони водови; подрачје на природни су-
ровини и објекти за експлоатација; специфични по-
драчја за народна одбрана; специфични подрачја 
со посебни природни, историски и културни содр-
жини и вредности; обработлива земјишта и други 
с,пецифични подрачја; извори на загаденост и за-
гадувачи на водата, земјата, воздухот и бучавата, 
како и за спроведување на нормативите акти за 
заштита на човековата околина. 

Проектот ќе го подготви и реализира Републич-
ката геодетска управа. 

и) Проект за информациониот потсистем за областа 
на законодавството и правосудството 

Со проектирање и воведување на информацио-
нен потсистем за областа на законодавството и 
правосудството 'ќе се овозможи унапредување на 
ефикасноста во обработката и користењето на пода-
тоци кои се однесуваат особено на: идентификација 
и опис на прописите и другите општи акти на ор-
ганите и организациите на Републиката и општини-
те; општите акти на самоуправните организации и 
заедници со кои се решаваат односи од пошироко 
значење и јавните овластувања; евиденција на ак-
тивностите за спроведување на законите и другите 
прописи,- преземените мерки за надзор и контрола 
изречените казни и управни постапки и судски пре-
суди на републичко ниво; спорови и пресуди на ор-
ганизации на здружениот труд и други учесници во 
економските односи со странство; статистика на пра-
восудството; евиденција по Законот за управна пос-
тапка; идентификација и опис на органите и орга-
низациите во правосудството и органите на управата 
и податоци за носителите на правосудни функции. 

Носител на изработката на проектот ќе биде Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и управа. 

ј) Проект за информациониот систем на општината 

Развојот на информациониот систем на Репуб-
ликата во голема мера зависи од степенот на изгра-
деност на информациониот систем на општината 
и од степенот на нивната меѓусебна поврзаност. Со 
цел да се постигне единствен пристап во проектира-
њето и развивањето на информациониот систем на 
општината и да се овозможи рационално користење 
на скромните кадровски, технички, материјално-фи-
нансиски и други ресурси во општините, ќе се при-
стапи КОН изработка на проект за информациониот 
систем на општината, кој ќе претставува појдовна 
оонова за реализација на конкретни информациони 
системи во општините. Со овој проект ќе се опфати 
модернизацијата на работите заеднички за сите оп-
штини, на начин кој ќе обезбеди поголема ефикас-
ност на органите и службите на општината. 

Носител на изработката на проектот за инфор-
мациониот систем ,на општината ќе биде Извршниот 
совет на Собранието на град Скопје. 

к) Проект за единствена евиденција на даночните 
обврзници 

Воспоставувањето на единствена евиденција на да-
ночните обврз,ници и нејзината автоматизација прет-
ставува една од приоритетните задачи во областа 
на финансиите. Реализацијата на оваа задача е тесно 
поврзана и со автоматиз аци јата на работите во оп-
штинските управи за приход,и. Реализацијата на овој 
проект ќе придонесе за поголема ефикасност во 
спроведувањето на единствена даночна политика во 
Републиката. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
републичкиот секретаријат за финансии. 

л) Проект за следење и планирање на републичките 
стоковни резерви 

Со цел да се унапреди работата на дирекцијата 
за стоковни резерви на СР Македонија, ќе биде во-
веден информационен потсистем кој ќе ја опфати 
целокупната евиденција во врска со изградбата и 
користењето на складишни капацитети и капацитети 
за потребите на резервите и автоматизација /на ма-
теријалното книговодство за стоките што се чуваат 
во резерви за време на војна, вонредни околности 
или посебни нарушувања на пазарот. 

Носител на изработката- на проектот ќе биде 
Републичкиот секретаријат за општостопански ра-
боти и пазар. 

љ) Проект за единствената кадровска евиденција 

Во согласност со Законот за единствена кадров-
ска евиденција, ќе биде изготвен проект за ната-
мошен развој на единствената кадровска евиденција, 
со кој ќе се обезбеди пошироко и ефикасно корис-
тење на овие податоци во остварувањето ,на кадров 
ската политика. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Секретаријатот за кадровски прашања при Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

м) Проект за следење и насочување на научно-
истражувачката дејност 

Во овој среднорочен период особено значење се 
придава на научно-истражувачката дејност во дефи-
нирањето на развојните цепи на општеството и раз-
војот и примената на нови технологии. Потребата 
од поголем број кадри, опремувањето на научно-ис-
тражувачките и развојни организации, планирањето 
на научно-истражувачките и развојни проекти и нив-
ното поврзување со планските развојни цели, како 
и следењето на преземените активности на овој план 
бара автоматизација на обработката на овие пода-
тоци, со што ќе се постигне поголема ефикасност во 
следењето и насочувањето на научно-истражувачката 
дејност во Републиката. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Републичкиот комитет за наука, технолошки развој 
и информатика. 

3. Проекти за автоматизација на заеднички и 
општи работи 

н) Проект за автоматизација на ИНДОК-дејноста 

Со воведување на единствени и современи мето-
долошки и технички основи за ИНДОК-дејноста во 
органите и организациите на ниво на Републиката ќе 
се постигне унапредување на работата на стручните 
служби во овие органи и организации во процесите 
на пла,нирање на работата, подготовките на седни-
ците, изработката на записниците, евидентирањето 
и следењето на извршувањето на заклучоците, под-
готвувањето, средувањето, архивирањето и користе-
њето на информациите и разни видови документа-
ција. Со проектот ќе биде разработена организаци-
јата на ИНДОК-деј,носта, стандардите за облиците, 
структурата и класификацијата на документацијата, 
како и техничката обработка на документацијата и 
начинот на меѓусебна размена. Со проектот ќе се 
утврди единствен техничко-технолошки процес на 
обработка на документацијата, нејзиното микрофилм 
мување и печатење. Проектот ќе претставува основа 
и за автоматизација на ИНДОК-дејноста во органите 
и стручните служби во општините. 
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Носители на изработката ,на проектот ќе бидат 
Стручните служби ,на Собранието на СР Македонија 
и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
во соработка со стручните служби на ЦК на СКМ, 
РК на ССРНМ и Архивот на Македонија. 

њ) Проект за автоматизација на заедничките и општи 
работи на органите и организациите на Републиката 

Со проектот за автоматизација на заедничките 
и општи работи на органите и организациите на 
Републиката на единствен начин ќе се реши автома-
тизацијата на работите на писарниците и дактило-
бироата ко,и ги опслужуваат овие органи, микрофил-
мувањето на документацијата, автоматизирањето на 
персоналните работи и обработката на податоци од 
доменот на материјално-финансиското работење. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Изврш,ниот оовет на Собранието на СР Македонија 
со Управата за заеднички работи при Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

4. Проекти за техничко-технолошките основи 

о) Проект за интерна мрежа за пренос на податоци 
во рамките на органите и организациите на Републи-
ката и вклучување во јавната мрежа за пренос на 

податоци 

Изработката и реализацијата на проект за ин-
терна мрежа за пренос на податоци во рамките на 
органите и организациите на Републиката ќе овоз^-
можи поврзување на сметачите во овие органи во 
единствена информациона целина, а поврзувањето 
со општините и органите во Федерацијата и другите 
социјалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраини ќе се реализира преку јавната мрежа 
за пренос на податоци. Затоа, изградбата на јав-
ната мрежа за пренос на податоци во Републиката 
е една од приоритетните задачи во овој период. 

Носител на изработката на проектот ќе биде 
Републичкиот комитет за наука, технолошки развој 
и информатика i 
и) Проект за техничко опремување и функционирање 

на Заедничкиот информационен центар и 
терминалските потцентри 

Со проектот ќе се разработи техничкото опре-
мување на Заедничкиот информационен центар и 
терминалските потцентри во органите и организа-
циите на Републиката и општините, начинот на функ-
ционирање на системот, организацијата на работата, 
управувањето и контролата на системот, заштитата 
на податоците и други специфични прашања повр-
зани со функционирањето на , Заедничкиот инфор-
мационен центар и терминалските потцентри. 

Носител на изработката на овој проект ќе биде 
Републичкиот комитет за наука, технолошки развој 
и информатика. 

Листата на приоритетни проекти не е ограни-
чена и во согласност со кадровските и техничките 
можности ќе може да се надополнува. Проектира-
њето на информациониот систем на Републиката ќе 
се врши по фази и тоа низ изработка на проектна 
задача, идеен проект и Јлавен, односно изведбен 
проект. Сите проекти ќе бидат изработени во со-
гласност со Уредбата за дефинирање, договарање, 
следење и прифаќање на научно-истражувачки про-
екти кои целосно или делумно се финансираат од 
средствата на Републиката. Приоритетните проекти 
ќе бидат реализирани на опремата во Заедничкиот 
информационен центар и на опремата со која рас 
полагаат поедини органи и организации на Репуб-
ликата. 

II. ОПРЕМУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ СО ИНФОРМАТИЧКА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИОНА ОПРЕМА 

За реализација на основниот дел од Програмата 
кој се однесува на опремувањето на органите и 

организациите на Републиката, опремувањето на За-
едничкиот информационен центар и почетното по-
врзување на општините ќ е бидат потребни средства 
во висина од 2 727.000.000 динари. Овие средства ќе 
се обезбедат од Буџетот на Републиката по следнава 
динамика: 

во 1987 година 
во 1988 година 
во 1989 година 
во 1990 година 

921.ООО.ООО динари 
606.000.000 динари 
600.000.000 динари 
600.000.000 динари, 

Износот на средствата е утврден врз основа на 
цените на 1 март 1987 година и ќе се ревалоризи-
ра за општ индекс на пораст на цените за секоја 
година, освен за 1987 година. Предвидените средства 
ќе се користат во согласност со годишни планови, 
кои на предлог на надлежниот орган ќ е ги донесува 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Овие средства ќе бидат наменети за: 

1. Проектирање на информациони-
от систем 

2. Набавка на инф,орматичка, теле-
комуникациона и микрографска 
опрема 
2.1. Заедничка информатичка оп-

рема 
2.2. Информатичка опрема за 

органите и организаците на 
Републиката и собранијата 
на општините 

2.3. Опрема за пренос на пода-
тоци и поврзување со јавна-
та мрежа за пренос на по-
датоци -

2.4. Микрографска опрема 
2.5. Програмска опрема 

3. Адаптации на простор и набав-
ка на дополнителна опрема 

4. Школување на ,нови кадри и ко-
рисници 

ВКУПНО: 

70.000.000 дин. 

1.035.000.000 дин. 

1.000.000.000 дин. 

242.000.000 ди,н. 
120.000.000 дин. 
140.000.000 дин. 

90.000.000 дин. 

30.ООО.ООО дин. 

2.727.000.000 дин. 

Со оглед на поширокото општествено значење 
што го има развојот и изградбата на информациони-
от систем на Републиката, делот од средствата по-
требни за изработка на проекти за информациониот 
систем ќе се обезбедат преку Републичката заедница 
на научно-истражувачката дејност. 

Во наведените средства не се вклучени финан-
сиски средства потребни за развој на информацио-
ните системи на специјализираните информациони 
служби на Републичкиот .секретаријат за внатрешни 
работи и Републичкиот завод за статистика, кои се 
обезбедуваат со посебни програми за развој. 

Материјално-финансиски средства за другите суб-
јекти на информациониот систем на Републиката ќ е 
се обезбедат по пат на самоуправно здружување, со 
што не се условува реализацијата на Програмата. 

III. КАДРОВСКО ПОПОЛНУВАЊЕ 

За извршување на планираните активности на 
проектирање и реализација на информациониот сис-
тем приоритетно е потребно организационо офор-
мување и кадровско пополнување на Заедничкиот 
информационен центар. Најголемиот број од овие 
активности треба да се извршат до крајот на 1987 
година. Исто така, е потребно да се изврши ната-
мошно кадровско пополнување на постојните ин-
формациони служби со прием на нови кадри со 
соодветен профил на стручност, а во поедините ор-
гани и организации перманентно оспособување на 
соодветни кадри за работите на системска анализа 
и кадри корисници на информациониот систем. 
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IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За спроведување на Програмата, насочување и 
усогласување на вкупните активности на модерниза-
ција на информациониот систем на Републиката, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе 
донесе план за реализација, во рок од 30 дена од 
донесувањето ,на Програмата. 

, Бр. 08-2752/1 
22 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов. с. р. 

676, 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на републичкиот секретар за фи-
нансии, сметано од 1 ноември 1987 година, се 
назначува Стефан Аритонова^, досегашен директор 
на стопанско-сглетководствениот сектор во „Меркур-
импорт" — Скопје. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1314/4 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

677. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ 
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на републичкиот секретар за фи-
нансии, сметано од 1 октомври 1987 година, се 
назначува Доне Николовски, досегашен член на Из-
вршниот совет и секретар на Секретаријатот за фи-
нансии и имотио-правни работи при Собранието на 
општина „Чаир“ — Скопје. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“.' 

Бр. 17-1314/5 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

678. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа .(„Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за култура се назначува Зоран Тодоровски, 
досегашен советник во Работната заедница во Ко-
митетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Бр. 17-1578/2 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

679. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

КУЛТУРА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за култура се назначува Горѓи Бојчевски, 
досегашен советник на претседателот на Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот, на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1579/2 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

680. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА, ИНДУСТРРХЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, 
сметано од 15 октомври 1987 година, се назначува 
Петруш Стефанов, досегашен директор на сектор во 
ГО „Јака 80" Радовиш — дирекција Скопје. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1617/2 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 676 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 септември 1987 

681. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на ,СРМ“ бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

За директор на Републичкиот завод за меѓуна-
родна научно-техничка соработка, сметано од 1 ок-
томври 1Ѕ87 година, се именува д-р Сергеј Мило-
шевски, досегашен виш научен соработник во Ру-
дарско-металуршкиот институт при Рудници и же-
лезарница ^Скопје“ — Скопје, 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1783/1 
10 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

682. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање 

на Заводот за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/77 и 27/86), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗ-
РЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ 

РАБОТИ - СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија е согласен со Одлуката на Работничкиот 
совет на Заводот за геодетски и фотограметриски 
работи — СкопЈе, со која д-р Борис Пауновски, дипл 
геодет. инженер се разрешува од должноста дирек-
тор на Заводот на негово барање, поради заминува 
ње на друга должност 

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

Бр. 17-1503/1 
13 август 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р 

683. 
Врз основа на член 23 став 4 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во НОВ 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 45/86), а во 
врска со член \ став 2 од Правилникот за начинот 
и роковите за усогласување на месечните парични 
примања на корисниците на права според Законот 
за материјално обезбедување на учесниците во НОВ 
и Законот за дополнителна заштита на воените ин-
валиди („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87), прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦАТА 
ОД КОЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
НИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДИ 

ВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ ВО 1987 
ГОДИНА 

1. Основицата од која се определува постојаното 
материјално обезбедување, исклучителното матери-
јално обезбедување и надоместокот за помош и не-
га од друго лице во износ од 23.266 динари, утврде-
на со Наредбата за утврдување на износот на осно-

вицата од која се определуваат паричните примања 
на корисниците на права според Законот за матери-
јално обезбедување на учесниците во НОВ („Служ 
бен весник на -СРМ“ бр. 35/86), од 1 јануари 1987 
година се зголемува за 56,9'% и изнесува 36.504 ди-
нари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 08-04-5362 
16 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Милован Шиковски, с. р. 

684. 
Врз основа на член 40 став з од Законот за 

дополнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 41/85 и 45/86), а во врска 
со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и 
роковите за усогласување на месечните парични при-
мања на корисниците на права според Законот за 
материјално обезбедување на учесниците во НОВ и 
Законот за дополнителна заштита на воените инва-
лиди („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87), претседа 
телот на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ 
ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
НИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА 

НА ВОЕНИ! Е ИНВАЛИДИ ВО 1987 ГОДИНА 

1. Основачите од кои се определува инвалидски-
от додаток, надоместокот за помош и нега од друго 
лице и материјалното обезбедување за време на про-
фесионална рехабилитација во износ од, 23.266 ди-
нари и 19.592 динари, утврдени со Наредбата за 
утврдување на износот на основиците од кои се оп-
ределуваат паричните примања на корисниците на 
права спо,ред Законот за дополнителна заштита на 
воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ број 
35/86), од 1 јануари 1987 година се зголемуваат за 
56,90/о и изнесуваат: 

— основицата од која се определува инвалидскиот 
додаток за корисниците кои немаат приходи, на-
доместокот за помош и нега од друго лице и ма-
теријалното обезбедување за време на професио-
нална рехабилитација 36.504 динари 

— основицата од која се определува инвалид-
скиот додаток за корисниците кои имаат приходи 
30.740 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 08-04-5362 
16 септември 1987 година 

Скопје Претседател 
на Републичкиот комитет 

за здравство - и социјална политика, 
Милован Шиковски, с. р. 

685. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 16 сеп-
тември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 точка 3 од 

Правилникот за специјализација, супспецијализација 
и стручно усовршување на работниците во Медицин-
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скиот центар ,„Борка Талески“ од Прилеп бр. 01-2993/1 
донесен ' од Работничкиот совет на 4 септември 1985 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот медицински центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 68/87 од 14 јули 1987 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на член 18 став 1 точка 
3 од Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се поста в PI прашањето за соглас-
носта на оспорената одредба со член 181 став 1 од 
Законот за здравствена заштита. 

4. На седницата Судот утврди дека со о спор е 
ниот член од. Правилникот се предвидува, упатува-
њето на работниците на специјализација да се спро 
ведува врз основа на следните услови: 1. кандидати-
те да положиле стручен испит,- 2. да познаваат еден 
од светските јазици,- з. да имаат работено најмалку 
две години во Медицинскиот центар „Борка Талески“ 
од Прилеп; и 4. предимство да имаат кандидатите 
кои поминале две години во здравствена станица на 
село, кандидатите кои поминале две години на рабо-
та во Итна помош, кандидатите со повеќе работен 
стаж до седум години и кандидатите со повисок 
просек при завршување на студиите. Понатаму, Су-
дот утврди дека со ставот 2 од оспорениот член се 
утврдени бројот на бодовите што се добиваат за се-
кој од овие услови. 

5. Според член 181 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85) 
на здравствените работници и здравствените сора-
ботници им се одобрува специјализација од опреде-
лена гранка на специјалност ако ги исполнуваат 
следните услови: да го положиле стручниот испит,-
да познаваат еден од светските јазици; да имаат нај 
малку две години работно искуство во спроведува-
њето на здравствената заштита, производство и про-
мет на лекови или во орган на управата надлежен 
за работите од здравството по положувањето на 
стручниот испит; и ако гранката на специјализација 
е предвидена во програмата за стручно оспособување 
и усовршување на високо-стручни кадри на здрав-
ствените организации, која е усогласена со општин-
ската заедница. Според став 2 на овој член од За-
конот, здравствените организации и другите само-
управни организации и заедници со самоуправен 
општ акт, во согласност со критериумите утврдени 
во здравствениот регион односно во републичката 
заедница, ги утврдуваат критериумите и постапката 
за избор на кандидати за специјализација, како ,и 
правата, обврските и одговорностите на избраните 
кандидати спрема здравствената организација одно-
сно друга самоуправна организација и заедница. 

Со огледа на тоа што во членот 18 став 1 точка 3 
од Правилникот се утврдува дека кандидатите треба 
да имаат работено најмалку две години во Меди-
цинскиот центар „Борка Талевски“ во Прилеп, а не 
најмалку две години работно искуство во спроведу-
вањето на здравствената заштита, производство и 
промет на лекови или во орган на управата надле-
жен за работите од здравството по положувањето на 
стручниот испит, Судот утврди дека означениот член 
не е во согласност со член 181 став 1 од Законот за 
здравствената заштита. 

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

У. бр. 68/87 
16 септември 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мугбил Бејзат, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за даноците 
на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87), 
се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во член 12 став 3 петти ред, наместо зборот 
„за“ треба да стои зборот „во“. 

2. Во член 24 став 2 трети ред, наместо зборот 
„извршен“ треба да стои зборот „извршени“. 

3. Во член 25 став 1 деветти ред, пред зборот 
„доход“ треба да стои зборот „чистиот“. 

4. Во член 28 став 1 алинеја 3 втори ред, на-
место зборот „трошење“ треба да стои зборот „тра-
ење“. 

5. Во член 34 став 1 точка 2 први ред, наместо 
зборот „од“ треба да стои зборот „до“. 

6. Во член 45 став 1 седми ред, наместо зборот 
„до“ треба да стои зборот „од“, а во осми ред, 
наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“. 

7. Во член 61 став з четврти ред, наместо збо-
рот „опишана“ треба да стои зборот „впишала“, 
во став 4 точка 3 четврти ред, наместо зборот „на-
дворешните“ треба да стои зборот „недовршените“, 
а во петти ред, наместо зборот „опишана“ треба 
да стои зборот „впишана". 

8. Во член 63 точка 2 први ред, наместо зборот 
„спроведување“ треба да стои зборот „споредување“. 

9. Во член 67 став 2 втори ред, наместо зборот 
„од“ треба да стои зборот „до“, а во став 3 втори 
ред, наместо зборот „прашањето“ да стои зборот 
„вршењето“. 

10. Во член 69 став 1 трети ред, наместо зборот 
„невработен“ треба да стои зборот „нововработен“. 

11. Во член 77 став 1 точка 5 четврти ред, да 
изостане зборот „не“, а во точката 8 втори ред 
наместо зборот „доибени" да стои зборот „добиени“. 

12. Во член 98 трети ред, по зборот „пријавени“ 
да се стави запирка, а во петти ред наместо збо-
рот „спроведување“, да стои зборот „споредување“. 

13. Во член 112 алинеја 2 трети ред, зборот 
,.времена“ да ,се оддели во зборовите: „време на“, 
а во алинеја 13 наместо зборот „предлозите“, да 
стои зборот „прилозите44. 

14. Во член 115 став 1 први ред, наместо зборот 
„законот“ треба да стои зборот „данокот“. 

15. Во член 116 став 3 трети и четврти ред, на-
место зборот „возилата“ треба да стои зборот „вози-
лото“. 

16. Во член 121 став 3 четврти ред, наместо збо-
рот „конституција“ треба да стои зборот „конструк-
ција“. 

' 17. Во член 122 втори ред, наместо зборот „на“ 
треба да стои зборот „во“. 

18. Во член 132 точка 2 трети ред, наместо 
зборот „и“ треба да стои зборот „на“. 

19. Во член 145 став 1 седми ред, наместо збо-
рот ,„обновените“, треба да стои зборот „основ-
ните“'. 

20. Во член 166 став 1 точка 2 четврти ред, на-
место зборот .,спред“ треба да стои зборот „спо-
ред“. 

21. Во член 170 шести ред, наместо бројката 
„210/о" треба да стои бројката „0,20/0". 

22. Во член 177 став 1 втори ред, наместо збо-
рот „која“ треба да стои зборот „кој“. 

23. Во член 226 втори ред, наместо зборот „во“ 
треба да стои зборот „на“. 

24. Во член 227 став 3 први ред, наместо збо-
рот „на“ треба да стои зборот „за“. 

25. Во член 233 став 2 први ред, наместо збо-
рот „вршење“ треба да стои зборот „враќање“ 

26. Во член 251 седми ред, наместо бројката 
„268" треба да стои бројката „168". 

27. Во член 256 точка 7 четврти ред, наместо 
бројката „277" треба да стои бројката „227". 

Бр. 13-2279/2 
21 септември 1987 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

217. 
Врз осно,ва на член 208 од Законот за државна-

та управа ^,Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во 
согласност со Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила за самоуправното уредување на 
односите во стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на средства-
та за лични доходи во СР Македонија (,„Службен 
весник на СРМ“ бр. 28^85 и 18/87), извршните совети 
на собранијата на општините, Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје, Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и Претседателството на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија (учесници) донесуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
I 

Член 1 
Со овој Општествен договор се утврдуваат заед-

ничките основи и мерила за стекнување на доход на 
работните заедници на општинските органи на упра-
вата, органите на управата на град Скопје, на ре-
публичките органи на управата и републичките орга-
низации, судовите, јавните обвинителства, општестве-
ните правобранители на самоуправувањето, јавните 
правобранители, казнено-поправните и воспитно-поп' 
рабните установи и службите за правна помош на 
општините, стручните и другите служби на Собра-
нието на град Скопје, односно Републиката и нив-
ните извршни совети, како и на службите на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија и Уставниот суд на Македонија и други орга-
ни, организации и служби на кои средствата за ра-
бота им се утврдуваат во буџетот на општината, гра-
дот Скопје односно Републиката (во натамошниот 
текст: органи на управата). 

Член 2 
Доходот на работните заедници на органите на 

управата го сочинуваат средствата од кои работни-
ците стекнуваат средства за лични доходи и сред-
ства за заедничка потрошувачка. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сија дека висината на средствата од кои работници-
те на органите на управата стекнуваат доход ќе се 
утврдува во согласност со обемот на средствата што 
во општината, градот Скопје односно во Република-
та се наменуваат за општи општествени потреби, а 
зависно од видот, обемот и квалитетот на работите 
и задачите утврдени со Програмата за работа на 
органот на управата, условите за нивното извршува-
ње и Планот на погребните средства за работа на 
органот на управата, а водејќи при тоа сметка за 
порастот на продуктивноста на трудот и планираното 
ниво и динамиката на просечните лични доходи на 
работниците во стопанството на Републиката. 

Ако во текот на годината по утврдувањето на ви-
сината на средствата од кои работниците на органот 
на управата стекнуваат доход, значително се зголе-
ми односно намали обемот на работите и задачите 
на органот на управата, висината на средствата од 
кои работниците стекнуваат доход сразмерно се зго-
лемува односно намалува. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сија Планот на потребните средства наменети за лич 
ни доходи и заедничка потрошувачка на вработени-
те во органите на управата да биде усогласен со 
работите и задачите што- претставуваат содржина на 
програмата, односно со потребниот број на врабо-
тените предвидени за извршување на таа програма. 

При утврдувањето на средствата за лични дохо^ 
ди се поаѓа од просечниот личен доход во стопан-
ството во тековната година, коригиран за разликите 
во сложеноста на трудот во органите на управата и 
стопанството, како и за услови на работењето и тоа: 
за работните заедници што стекнуваат доход по бу-
џетот на Републиката се зема просекот на стопан-
ството на СР Македонија, а за работните заедници 
кои стекнуваат доход преку буџетот на гра,дот, од-
носно општината се зема просекот на стопанството 
на градот (за работните заедници на о,рганите на 
управата на Собранието на градот Скопје и за сите 
општини во градот Скопје), односно општината, но 
не повеќе од тој во Републиката. 

Член 5 
Учесниците на Општествениот договор се согла-

сија средствата за лични доходи да се исплатуваат 
во вид на аконтација, со тоа што секои три месеци 
да се врши усогласување со тековните лични доходи 
во стопанството на Републиката, градот односно оп-
штината. и 

Утврдувањето на аконтациите на личните дохо-" 
ди, односно' нивното тримесечно усогласување со те-
ковните лични доходи во стопанството се врши на 
следниот начин-

а) планираниот годишен чист личен доход по 
вработен во стопанството на Републиката, градот (за 
работните заедници на органите на управата на Со-
бранието на градот Скопје и за сите општини во 
градот Скопје), односно општината, но не повеќе од 
тој во Републиката, утврден според објавениот личен 
доход од страна на Координациониот одбор за сле-
дење на спроведувањето на Договорот, се распоре-
дува по тримесечја и тоа: 21% за првото тримесечје, 
24'0/о за второто, 20о/о за третото и 29% за четвртото 
тримесечје; 

б) утврдениот тримесечен чист личен доход се 
пресметува во месечен со делење на три еднакви 
дела,-

в) пресметаните месечни аконтативни чисти лич-
ни доходи се трансформираат во личен доход по 
условно неквалификуван работник (УНР) со нивно де-
лење со просечниот коефициент на сложеност на 
трудот во стопанството на Републиката, градот (за 
работните заедници на органите на управата на 
Собранието на градот Скопје и за сите општини во 
1радот Скопје), односно општината и така добиените 
чисти лични доходи по УНР се множат со коефи-
циентот на услови на работењето за органите на 
управата,-

г) вака утврдените аконтативни чисти лични до-
ходи по УНР се множат со просечниот број на УНР 
во органот на управата утврден со примена на кое-
фициентите за сложеност на трудот, објавени од 
Коорд,инациониот одбор за следење и спроведување 
на Договорот, врз бројот на вработените по степени 
на стручна подготовка предвидени во самоуправниот 
општ акт на работната заедница ,во органот на упра-
вата,-

д) по истекот на секое тримесечје, врз основа 
на „Статистичките податоци за стопанските движе-
ња во СР Македонија“ објавени од Републичкиот за-
вод за статистика, односно податоците од подрачните 
статистички заводи, се утврдува разликата помеѓу 
остварениот чист личен доход во стопанството на 
ОПЗ во изминатото тримесечје и аконтативните чи-
сти лични доходи утврдени според точка „а“ од 
овој член, и истата изразена во процент се додава 
односно одзема од наредните аконтации на личните 
доходи на органот како разлика, односно усогласува-
ње со аконтативните лични доходи во стопанството 
на ОПЗ во претходното тримесечје; 

ѓ) усогласувањето за последното (четврто) три 
месечје на личните доходи се врши според процен-
ката на Републичкиот завод за статистика за лични-
те доходи во месец октомври, ноември и декември. 
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Член 6 
Утврдената висина на средствата за лични до 

ходи на работните заедници во органите на управа-
та, согласно член 5 од овој договор може да се на-
мали доколку органот на управата од неоправдани 
причи,ни не ја извршува Програмата за работа по 
обем и квалитет. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сија за одделни специфични работи и задачи што се 
вршат во органите на управата да се обезбедуваат 
средства за лични доходи во поголем износ од тие 
утврдени според членот 5 од Договорот, но најмногу 
до 20%, доколку според закон не е поинаку опре-
делено. 

Определувањето на работите и задачите за кои 
ќе се обезбедуваат средства во зголемен износ го 
врши извршниот совет на општествено-политичката 
заедница поаѓајќи од принципот на рестриктивносг 
и заеднички утврдените објективизирани критериуми. 

Член 8 
Средствата од член 5 на овој договор што ќе 

останат непотрошени поради боледување преку 6G 
дена или поради породилно отсуство, непотполнето 
работно место и слично, се враќаат во буџетот. 

Делот од средствата од претходниот став не се 
враќаат во буџетот до износот потребен за исплата 
на личен доход на лица вработени на одредено вре-
ме за замена на отсутниот работник. 

Член 9 
За спроведување и следење на овој опшетствен 

договор- учесниците формираат Координационо тело 
кое го сочину,ваат по еден претставник од Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, од Со-
ветот на сојузот на синдикатите на Македонија и 
еден претставник од сите општини и градот Скопје 
што го определува Заедницата на општините и гра-
довите на Македонија. 

Член 10 
Овој општествен договор се смета за донесен 

кога во истоветен текст ќе го усвојат учесниците 
што се утврдува со доставување на одлуки за усво-
јување на Договорот 

Член 11 
Иницијатива за изменување и дополнување на 

овој општествен договор може да даде секој учес-
ник. 

Изменувањето и дополнувањето на овој опште 
ствен договор се врши на начин и по постапка пред-
видени за неговото склучување. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на овој договор преста-

нува да важи Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила за стекнување на доход на работ-
ните заедници на органите на управата („Службен 
весник на СР Македонија“ бр. 31/83) 

Член 13 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 јули 1987 година. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за смеќавање службеност на пат, по тужбата на 
Ибиши Неби од с. Слатино против тужениот Ибиши 
Ќазим од с. Слатино. 

Бидејќи тужениот Ќазим Ибиши се наоѓа на 
привремена работа во странство без адреса, се по-
викува истиот во рок од 30 дена по објавување на 
огласот да се јави на судот, достави адреса' или 
овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа 
постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово ќ е му по-
стави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1075/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се вод,и постап-
ка за смеќавање на владение по тужбата на тужи-
телот Рецепи Ружди од с. Одри против тужениот 
Ислами Изаим од с. Одри. 

Бидејќи тужениот Исљами Изаим од с. Одри 
се наоѓа на привремена работа во странство, се по-
викува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави на судот, достави адреса или 
овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа 
постапка до нејзиното окончување. 

Во "Спротивно, по истекот на рокот, судот преку 
Центарот за социјална работи во Тетово ќе му по-
стави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1205/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор 
за надомест на штета по тужбата на тужителот РО 
ШИК „Јелак" ООЗТ Лешница, против тужениот 
Абдија Љ^тви од с. Ѓермо, со стан на живеење во 
Тетово, ул. ,,Дреновец" бб, а сега со место на живее-
ње во Пожарезац со непозната адреса. Вредност на 
спорот е 14.364 динари. 

Се повикува тужениот преку „Службен весник 
на СРМ“ да се јави лично пред судот во рок од 30 
дена или да постави свој полномошник кој ќе го 
застапува во постапката. 

Доколку истиот тоа не го стори, Општинскиот 
суд во Тетово преку Центарот за социјални работи 
— Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 870/87. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 120 од 19. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 270, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Економско училиште ,,Јане Сандански“ — 
Битола, со следните податоци: Лице овластено за 
застапување на РО е Балојани Љубица, индивидуален 
работоводен орган (досегашен в. д. директор). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 
бр. 120/87. (312) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 219 од 11. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Самоуправната интересна заедница на ста-
новање — Демир Хисар, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување е Димче Јанкуловски, се-
кретар, со овластување по Статутот. 

И престанува овластувањето на Васа Мирчевска. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 219/87. (313) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 264 од 18. VI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 321-06 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на ООЗТ Медицински 
центар „Д-р Трифун Пановски“, Битола ООЗТ Здрав 
ствен дом Демир Хисар, со следните податоци: Про-
мена на називот на ООЗТ Здравствена станица, Де-
мир Хисар, во состав на Медицинскиот центар „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола, и истата гласи: Медицин-
ски центар „Д-р Трифун Пановски“ — Битола, ООЗТ 
Здравствен дом — Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 269/87. (314) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со реше-. 
нието Срег. бр. 239 од 26. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 616, го запиша во судскиот ре-
гистар кон ститу-и ран-ето на Општинската стручна 
служба за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Демир Хисар, со ц. о. со следните пода-
тоци: Конституирање на Општинската стручна служ-
ба за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
Демир Хисар, со ц. о. 

Основни дејности: 020201 — посредување за веш-
тачко осеменување на крави; 

— набавка на квалитетни машки и други рас-
плодници (бикови, овни, нерези, назимици) како и 
пчелни сандаци; 

— набавка на квалитетен семенски материјал од 
високо приносни сорти и квалитетен овошен и лозов 
посадочен материјал; 

' — изведување на производствени, демонстратив-
ни опити со примена на современа агротехника 
^фито и зоо мерки, исхрана, нови техничко 'техно-
лошки решенија и слично); 

— давање на стручни напатствија и совети на 
индивидуалните земјоделски производители. 

Во правниот промет со трети лица има целосни 
овластувања и целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Методија Шу-
тевски, в. д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 239/87. (315) 

К О Н К У Р С И 

Комисијата за избор и именување при Собрание-
то на општината Кратово 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Кратово ќе врши 
избор на еден судија во Општинскиот суд — 

Кратово 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени во член 91 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79 и 46/82). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување при 
Собранието на општината Кратово во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ“. 

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1 и 4 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 
27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател на Окружниот 
суд во Штип, претседател на Окружниот стопански 

суд — Скопје и судија на Окружниот стопански 
суд — Скопје 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СР Македонија — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 
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