
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 15 мај 1987 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 300 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

358. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 6 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената казна 
затвор се ослободуваат осудените лица: 

1. Нухи Екрем Туши од с Добовјани, 
2. Јосифова Петре Македонка од Титов Велес 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 1 година на осуденото лице: 
1. Спасовски Тодор Борче од с Долно Соње, во 

траење од з месеци. 
III 

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

1. Аломеровиќ Веле Бејто од с. Десово, во тра-
ење од 3 месеци, 

2. Ибраими Руфат Усеин од Тетово, во траење 
од 6 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-382 
6 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

360. 

359. 
Врз основа на амандман VII точка 1 став 3 од 

амандманите на Уставот . на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 92 став 1 точка 9 од Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 24 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Македонија 
се избира Димче Козаров, претседател на Уставниот 
суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА С“ОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 10-1456 
24 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор одржани на 31 март 1987 година, 
го разгледа материјалот „Непријателската активност 
од позиции на албанскиот национализам во СР Ма-
кедонија, појави што му погодуваат и мерки за нив-
ното сузбивање“ и притоа оцени дека во него реално 
се прикажани состојбите и проблемите што произле-
гуваат од оваа непријателска активност и дека пред-
ложените мерки ќе придонесат за нејзиното побрзо 
и поефикасно спречување и оневозможување 

Констатациите во материјалот и предложените 
мерки беа потврдени и значително проширени во 
сестраната и темелна делегатска расправа во работ-
ните тела на соборите и на Собранието и на седни-
ците на соборите, како и со ставовите, мислењата и 
предлозите на Претседателството на СРМ, Републич-
киот општествен совет за прашања на општествено-
то уредување и органите односно облиците на деј-
ствување на општествено-политичките организации 
на ниво на Републиката 

Собранието констатира дека широката расправа 
овозможи целосно да се согледаат и оценат состој-
бите и проблемите во врска со непријателската ак-
тивност од позиции од албанскиот национализам^ и 
сепаратизам во СР Македонија и да се утврдат мер-
ки што ќе обезбедат решителна пресметка со оваа 
непријателска активност и отстранување на појавите 
што и погодуваат и на нејзините последици. 

Собранието оцени дека во остварувањето на по-
литиката за братството, единството и рамноправноста, 
како основни и најзначајни придобивки од Народно-
ослободителната војна и Социјалистичката револуци-
ја, кои се втемелени во одлуките на АВНОЈ и 
АСНОМ, во Социјалистичка Република Македонија е 
обезбедена целосна рамноправност на албанската и 
турската народност и на етничките групи со маке-
донскиот народ и дека тие заедно со него рамно-
правно учествуваат и придонесуваат за севкупниот 
развој и просперитет на Републиката и се потврду-
ваат и афирмираат како значаен субјект. 

Резултатите во изградбата и развојот на СР Ма-
кедонија и на СФРЈ се постигнати со учество на 
сите југословенски народи и народности Меѓутоа, 
внатрешните и надворешните непријателски сили 
настојуваат со разни видови на непријателска деј-
ност да го попречуваат и дестабилизираат нашиот со-
цијалистички самоуправен развој, да го нарушуваат 
братството и единството на народите и народностите 
и да ги загрозуваат уставниот поредок, независноста 
и територијалниот интегритет на СФРЈ. Во таа на-
сока, во последниве години е најизразена неприја-
телската активност од позиции на албанскиот нацио-
нализам и сепаратизам, која во СР Македонија се 
манифестира во разни облици, организирано, смисле-
но и во спрега со албанските националисти од САП 
Косово, од другите делови на земјата и со неприја-
телската албанска емиграција во странство 

Собранието укажува дека оваа непријателска ак-
тивност е во најдлабока спротивност со традицијата 
на заедничко живеење и со заедничките интереси на 
македонскиот народ и албанската народност во СР 
Македонија, дека ги обезвреднува и урива нејзини-
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те достигања и афирмација во севкупниот општествен 
живот во СРМ и СФРЈ и дека е насочена против 
нејзините животни интереси 

Контрареволуционерната активност на албанските 
националисти и сепаратисти, посебно разновидните 
агресивни и насилнички однесувања и притисоци 
спрема Македонците и припадници на другите на-
роди, народностите, Македонците — Муслимани и 
етничките групи, ги нарушува меѓунационалните од-
носи и ja усложнува политичко-безбедносната состој-
ба во Републиката На оваа активност и погодуваат 
и тешкотиите во општествено-економскиот развој, 
заостанувањето во развојот на самоуправувањето, не-
доследностите во функционирањето на политичкиот 
систем на социјалистичкото самоуправување, нарушу-
вањата во остварувањето на уставноста и законитос-
та, зголемувањето на криминалните и другите видо-
ви општествено штетни појави со кои се загрозуваат 
општествената сопственост и личната и имотната 
сигурност на граѓаните, појавите на опортунизам и 
пасивност, како. и економските и .политичките при-
тисоци врз СФРЈ од странство. 

Собранието констатира дека самоуправните и 
државните органи, заедно со сите организирани со-
цијалистички сили во СР Македонија, во изминатиот 
период биле активно ангажирани и преземале мно-
губројни мерки за спроведување на политиката и 
ставовите на СКЈ и СКМ, на другите општествено-
политички организации и на органите на Федераци-
јата и Републиката за сузбивање на непријателската 
актив,ност од позиции на албанскиот национализам 
и сепаратизам и за натамошно зацврстување на брат-
ството, единството и рамноправноста на народите и 
народностите. Во остварувањето на овие мерки и 
активности учествува и мнозинството на албанската 
народност, кое активно е вклучено и го дава својот 
придонес во заедничката борба за сузбивање на оваа 
непријателска активност 

Активностите и мерките на организираните со-
цијалистички сили придонесоа во Републиката да се 
постигнат определени резултати во сузбивањето на 
непријателската активност од позиции на албанскиот 
национализам, особено во спречувањето и оневозмо-
жувањето на нејзините јавни облици 

Меѓутоа, состојбите во овој поглед се уште се 
неповолни,^ бидејќи контрареволуционерната актив-
ност на албанските националисти и сепаратисти и 
сега е доста интензивна и се остварува организирано 
во прикриени облици и со перфидни методи, поради 
што е неопходно во наредниот период да се води 
уште поодлучна и бескомпромисна борба со сите си-
ли и средства и во сите средини за спречување и 
оневозможување на сите видови на изразување на 
оваа и другите видови непријателска активност и за 
доследно остварување на политиката за национална' 
рамноправност врз класни и самоуправни основи во 
сите области на општествениот живот 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, тргнувајќи од овие констатации и оценки и 
од својата положба и надлежност утврдени со Уста-
вот на СРМ, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор одржани на 24 април 1987 година, 
врз основа на член 283 од Деловникот на Собранието 
на СРМ, ги донесе .следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 

1 Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го усвојува материјалот „Непријателската 
активност од позиции на албанскиот национализам, 
појави што му погодуваат и мерки за нивното суз-
бивање“ и ги поддржува мерките предложени во ма-
теријалот, како и досегашните активности и мерки 
на Извршниот совет на Собранието на СРМ и на 
републичките органи на здравата за сузбивањето на 
оваа непријателска активност 

2 Собранието укажува дека борбата против не-
пријателската активност од позиции на албанскиот 
национализам и сепаратизам претставува одбрана 

на придобивките од Народноослободителната, в о ј д а н -
Социјалистичката револуција, одлуките на' АВНОЈ и'" 
АСНОМ, Уставниот поредок, независноста, територии/, 
јалниот интегритет и неврзаната политика, на;;СФЃЈ г -
и е борба за нивно доследно остварување. v - ' 

Поради тоа, оваа борба е приоритетна задава ;на 
делегатските собранија, на нивните извршни' и уп-
равни органи и на другите државни органи, на орга“-
ните на управувањето и работоводните органи ,на 
организациите на здружениот труд, Месните заедин-' 
ци, другите самоуправни организации и заедници и 
на институциите и механизмите на системот на оп- “ 
штонародната одбрана и општествената самозашти-
та во СР Македонија 

Во остварувањето на својот дел од задачите и 
обврските во оваа борба, делегатските собранија и 
другите државни органи се должни, во соработка и. 
со координирани и синхронизирани активности и ^ 
мерки со сите организирани социјалистички сили во 
Републиката, да обезбедат целосно остварување на 
резолуциите на XIII конгрес на СКЈ и IX конгрес 
на С КМ, ставовите по ова прашање на ЦК на СКЈ 
и ЦК на СКМ, Заклучоците од заедничката седница 
на Претседателството на СФРЈ и Претседателството 
на ЦК на СКЈ и ставовите на другите општествено-по-
литички организации 

Имај,ќи предвид дека албанските националисти 
и сепаратисти во СР Македонија дејствуваат во спре-
га со носителите на оваа непријателска активност 
во другите републики и во автономните покраини и 
во странство, неопходно е заради успешно и ефи-
касно водење на борбата за нејзиното сузбивање, ак-
тивностите и мерките да се координираат и синхро-
низираат со активностите и мерките на органите на 
Ф е д е р а ц и ј а , на другите републики и на автоном-
ните покраини, посебно на СР Србија, СР Црна Гора 
и САН Косово. 

3 Делегатските собранија, нивните извршни и 
управни органи, другите државни органи и самоуп-
равните органи се должни во своето редовно рабо-
тење и остварувањето на нивните функции и задачи 
со континуирани, систематски и координирани актив-
ности и мерки да обезбедуваат доследно остварување 
на уставните и политичките определби за социјалис-
тичкото самоуправување, за социјалистичките самоуп-
равни општествено-економски односи, за јакнење и 
унапредување на братството и единството' и рамно-
правноста на нашите народи и народности, на кохе-
зивноста на југословенската социјалистичка заедница 
и во тие рамки на братството и единството и рамно-
правноста на народностите и етничките групи со ма-
кедонскиот народ и нивно натамошно унапредување 
и зацврстување, како и ефикасно функционирање на 
политичкиот систем на социјалистичкото самоупра-
вување и целосно остварување на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. 

Собранието посебно укажува на обврската на 
овие органи да обезбедат доследно и ефикасно ост-; 

варување на принципот на уставност и законитост и 
на уставните слободи 'права и должности на човек5т 
и граѓанинот, како и услови за безбеден и мирен 
живот и работа на граѓаните и работните луѓе во си-
те средини, преку енергично спречување на сите по-
јави на насилничко и агресивно однесување со кои 
се нарушуваат овие услови и меѓунационалните од-
носи За таа цел треба да се применуваат сите закон-
ски средства и мерки, со што и со континуираните 
активности на сите организирани социјалистички си : 
ли ќе се стеснува просторот за непријателската ак-
тивност од позиции на албанскиот национализам и 
сепаратизам и на другите непријателски активности. 

Собранието укажува дека за успешното и целос-
но остварување на оваа задача е неопходно собрани-
јата на општествено-политичките заедници и самоуп-
равните органи редовно да ги следат состојбите и 
проблемите во врска со оваа непријателска активност 
во своите средини и да преземаат ефикасни мерки 
за нејзиното сузбивање 
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Собранијата на општините, Собранието на град 
Скопје и самоуправните органи да ги разгледаат 
овие заклучоци и да се ангажираат за нивното це-
лосно спроведување. 

Во остварувањето на овие задачи треба да се 
ангажираат активно и делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници и нивните кон-
ференции и сите делегати во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници, преку согледување и 
следење на состојбите и проблемите во нивните сре-
дини и преземање односно предлагање на мерки за 
сузбивање на оваа непријателска активност 

4 Тргнувајќи од оцената дека нецелосното од-
носно несоодветно^ или недоволно прецизното уре-
дување на односите во одделни области на опште-
ствениот живот се користи за злоупотреба и други 
негативни појави што и погодуваат и на непријател-
ската активност од позиции на албанскиот национа-
лизам и сепаратизам, се задолжува Извршниот совет 
до крајот на 1987 година да му поднесе на Собра-
нието предлози за изменување и дополнување на 
соодветните републички закони, со кои ќе се обез-
беди доследно спроведување на овие заклучоци и на 
другите документи што се однесуваат на сузбивањето 
на оваа непријателска активност За таа цел, Изврш-
ниот совет, републичките органи на управата и ре-
публичките организации се должни во најкраток рок 
да извршат изменувања и дополнувања во своите 
прописи 

Имајќи предвид дека одделни прашања што тре-
ба да се уредат со овие-закони се од пошироко зна-
чење, Извршниот совет и органите на управата тре-
ба да се ангажираат за остварување на соработка 
на ниво на Федерацијата и со соодветните органи 
на СР Србија, СР Црна Гора и САП Косово заради 
усогласување на решенијата од заеднички интерес. 

Собранието укажува дека во таа насока треба да 
се извршат соодветни изменувања и дополнувања на 
статутите на општините и на град Скопје и на оп-
штите акти на собранијата, како и на самоуправ-
ните општи акти на организациите на здружениот 
труд, месните заедници и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

5 Активностите и мерките на сите органи, орга-
низации и заедници за сузбивањето на непријател-
ската активност од позиции на албанскиот национа-
лизам и сепаратизам и на појавите што и погодуваат 
треба посебно да се насочат кон натамошно јакнење и 
зацврстување на меѓунационалната доверба и развива-
ње на свеста за неопходноста од заедничко живеење 
и работа во сите области на општествениот живот и 
во сите средини, како и за надминување на појавите 
на пасивност, вербализам, колебливост и опортуни-
зам и интензивирање на процесот на идејно-поли 
точката диференцијација 

6. Со оглед на тоа што непријателската актив-
ност од позиции на албанскиот национализам и се-
паратизам е насочена, пред се, против интересите на 
албанската народност и е во директна спротивност 
со вековните традиции на заедничко живеење со ма-
кедонскиот народ и припадниците на другите наро-
ди и народности, неопходно е во борбата за нејзи-
ното сузбивање да предначат прогресивните сили на 
албанската народност во своите средини и пошироко 

Собранието укажува дека истовремено е неоп-
ходно да се води решителна борба и против другите 
видови национализми. 

7. Собранието оценува дека во областа на воспи-
тувањето и образованието треба посебно внимание 
да се посвети на негувањето, афирмацијата и оства-
рувањето на придобивките и основните вредности на 
Социјалистичка револуција и на самоуправниот со-
цијалистички систем За таа цел е потребно ната-
мошно унапредување и усовршување на наставните 
планови и програми за образованието, на содржини-
те на учебниците и лектирата и на програмите за 
издавачката дејност на албански јазик / 

Во таа смисла е неопходно надлежните репуб-
лички органи на управата и републички организа-
ции да настојуваат да се забрза договарањето и усог-
ласувањето со соодветните органи и организации на 

СР Србија, СР Црна Гора и САП Косово за усвоју-
вање на заеднички програми за предметите албански 
јазик, историја и музичко воспитување и други во 
училиштата на нивните територии во кои наставата 
се изведува на албански јазик 

За да се обезбеди доследно остварување на по-
литиката и целите во воспитанието и образованието, 
Собранието оценува дека е непходно да се извршат 
и соодветни изменувања и дополнувања на законите 
за предучилишното и основното образование и за 
насоченото образование Се задолжува Извршниот со-
вет предлозите на овие закони да му ги поднесе на 
Собранието во првата половина на 1988 година. 

8 Заради спречување на националистичките по-
јави и тенденции и на индоктринацијата на албан-
скиот нац,ионализам и сепаратизам, неопходна е ин-
тензивна 'идеЈно-воспитна работа со децата од пре-
дучилишна возраст, пионерите и младината, а осо-
бено со женската младина, како и перманентно 
здравствено просветување за побрза еманципација на 
жените албанки и нивно поголемо вклучување во 
општествено-економските текови на самоуправниот 
систем. 

9 Во областа на културата треба да се преземаат ак-
тивности и мерки со кои ќе се обезбеди натамошно 
негување, изразување и афирмација на културните 
вредности на македонскиот народ, албанската и тур-
ската народност и другите југословенски народи и 
народности Истовремено, треба енергично да се суз-
биваат појавите на злоупотреба на активностите во 
културната дејност за цели спротивни на општестве-
ните определби во оваа дејност. 

Надлежните органи и организации да го забр-
заат увидот во книжните фондови на албански ја-
зик, да преземаат мерки за целосно обезбедување на 
општествениот интерес во програмските активности 
на домовите на културата, културно-уметничките ма-
нифестации, програмските содржини на музичките 
состави и активностите на организациите за физичка 
култура, за доследно остварување на критериумите 
за споменичко одбележување на одделни историски 
настани и личности и за ефикасна заштита на овие 
обележја и на спомениците на културата. 

10 Со оглед на појавите на злоупотреба на од-
делни научни области, посебно на историографијата, 
со кои се изразува и поттикнува албанскиот нацио-
нализам, неопходно е 'надлежните органи да презе-
маат енергични мерки за нивно оневозможување и 
спречување 

11. Имајќи предвид дека идејно-политичката опре-
деленост на кадрите има особено влијание врз дос-
ледното остварување на општествените интереси и 
цели во воспитно-образовниот процес, културата, на-
уката, издавачката дејност и средствата за јавно ин-
формирање, потребно е органите на управување и 
другите субјективни сили во организациите на здру-
жениот труд од овие дејности да преземаат енергич-
ни мерки за спречување на сите националистички 
појави и да ги отстрануваат од работа оние кои деј-
ствуваат од националистички позиции 

12. Со оглед на бројните слабости и неповолните 
тенденции изразени во демографските движења на 
населението и особено високиот наталитет во оддел-
ни подрачја во Републиката, што создава економски, 
социјални и други проблеми кои истовремено му 
погодуваат на албанскиот национализам, неопходно 
е со организирано следење, перманентни активности 
и преземање на мерки на економската, социјалната 
и урбаната политика активно да се влијае врз мигра-
ционите движења, посебно во правец на запирање и 
оневозможување на тенденциите за групирање на на-
селението и создавање територијални целини според 
етничка или верска припадност Во таа насока, со 
енергични мерки треба да се оневозможуваат и оби-
дите на албанските националисти за асимилација на 
Македонците — Муслимани, како и да се создаваат 
услови за натамошно негување, чување и афирма-
ција на нивниот национален идентитет, историја, кул-
тура, обичаи и традиции 
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13. Во согласност со определбите за вкупниот оп-
штествено-економски развој на Републиката, ќе се 
утврдат правците и мерките за програмирана актив-
на популациона и социјална политика, со која осо-
бено ќе се обезбеди поголема афирмација и примена 
на планирање на семејството, следење и насочување 
на развојот на населението и неговото обновување, 
просторно разместување и мигр аци јата. 

Со овие мерки треба да се создаваат услови за 
натамошно подобрување на квалитетот на живеење-
то, подигање на образовното и културното ниво на 
населението и унапредување на неговата здравствена 
заштита, а посебно на жената односно мајката и де-
тето и намалување на високата смртност на доенчи-
њата и малите деца. 

Мерките за остварување на популационата поли-
тика ќе се утврдат со посебна програма. Се задол-
жува Извршниот совет до крајот на 1987 година на 
(Собранието на СРМ да му поднесе предлог на оваа 
програма. 

Во рамките на демографската политика, а тргну-
вајќи посебно од потребата за обезбедување на по-
забрзан материјален и севкупен општествен развој 
на Републиката, посебно на неразвиените подрачја, 
ќе се следат тенденциите во миграционите движења 
во CPiVI и ќе се преземат мерки за запирање на нив-
ниот неповолен одраз врз севкупните состојби во 
Републиката. 

Преку динамизирање на мерките за развој на 
ридско-планинските и пограничните подрачја, аграр-
ната политика и развојот на комуникациите и друга-
та инфраструктура, како и преку подобрување на 
условите за воспитно-културните дејности и здрав-
ствената заштита на населението, ќе се создаваат 
неопходни претпоставки за запирање на миграциЈата 
од овие подрачја спрема градовите. 

Заради остварување на овие цели и редовно сле-
дење на миграционите процеси, нормативно ќе се 
регулираат прашањата во врска со воведувањето на 
регистар на населението во градовите 

14. Надлежните органи се должни да преземаат 
мерки за доследна примена на уставните и закон-
ските одредби за правната положба на верските за-
едници, заради спречување на негативните последи-
ци од одделни случаи за злоупотреба на верата, по-
себно во верската поука на децата и младината. 

15. Информативно-пропагандната активност тре-
ба да се спроведува организирано и во функција за 
афирмација на општествените определби за севкуп-
ниот општествено-економски развој и негување на 
братството, единството и рамноправноста на југосло-
венските народи и народности и разобличување на 
сите облици на непријателско дејствување насочено 
кон загрозување на општественото уредување и без-
бедноста на земјата Притоа посебно треба да се 
води офанзивна акција против антијугословенската 
пропаганда од странство, што претставува мешање 
во внатрешните работи, давање поддршка на нацио-
налистите и пројавување на територијални претензии. 

Во таа смисла, потребно е да се создаваат мате-
ријално-технички, функционални, кадровски и дру-
ги претпоставки за целосно остварување на целите и 
задачите на информативно-пропагандната активност 
кон домашната јавност и за објективно информира-
ње на странската јавност, како и да се обезбедува 
финансиска поддршка за реализација на програмата 
за максимално покривање на територијата на СР Ма-
кедонија со квалитетна РТВ мрежа. 

Собранието посебно укажува на обврската на 
сите субјекти на системот на јавното информирање и 
изворите и средствата на информирањето за редовно, 
објективно и одговорно информирање за состојбите 
во Републиката и во земјата, при што е подеднакво 
значајно да се укажува на позитивните примери и 
резултати и на слабостите и недоследностите во спро-
ведувањето на утврдената политика, како и на кон-
кретните мерки што се преземаат за стабилизација 
на овие состојби. 

16. Надлежните органи на општините треба со 
енергични мерки да ги спречуваат негативните поја-
ви во прометот на надвижност што му погодуваат 

на албанскиот национализам, а кои особено се изра-
зуваат во купување на земјоделско земјиште и делов-
ни простории по неосновано високи цени, под при-
тисок или без заверка на договорите за купопро-
дажба. За таа цел е неопходно да се утврдува фак-
тичката цена на купопродажбата и на неа да се 
наплатува данок на промет, да се испитува потекло-
то на средствата за купување на недвижностите, да 
се средат евиденцијата и документацијата на недвиж-
ностите, да се оневозможуваат узурпациите на оп-
штествено земјиште и појавите на неговиот промет 
и друго. Во оваа насока ќе се изврЕиат изменувања 
и дополнувања на соодветните републички закони со 
кои ќе се обезбеди и правен основ за прогласување 
за неважечки на договорите за купопродажба на нед-
вижности склучени под притисок. 

За спречување на овие негативни појави во про-
метот на недвижностите е неопходно активно анга-
жирање и на општинските судови, кои во постапка-
та за заверка на договорите за купопродажба треба 
да оценуваат дали се исполнети сите услови за лега-
лизација на прометот. 

Негативните појави во прометот на недвижнос-
тите треба да се спречуваат и со нивното купување 
од страна на општествени правни лица. За таа цел е 
неопходно во општините и од соодветните организа-
ции на здружениот труд да се обезбедуваат наменски 
средства за купување на земјоделско земјиште и де-
ловни простории, а самоуправните интересни заед-
ници на становањето да ги купуваат становите од 
граѓаните за сметка на заинтересираните организа-
ции на здружениот труд и други самоуправни орга-
низации и заедници. Деловните банки треба да ја 
испитаат можноста средствата за оваа намена да се 
обезбедуваат и со кредити 

17. Заради сузбивање на појавите на бесправна 
градба на станбени и други објекти и нерационално 
и ненаменско користење на земјоделското земјиште, 
собранијата на општините и Собранието на град 
Скопје треба да настојуваат да се интензивира доне-
сувањето на урбанистичките планови за селските на-
селби, особено на оние во непосредна близина на 
градовите и преку надлежните инспекциски органи 
да обезбедуваат целосно остварување на плановите 
и спречување на бесправната изградба. 

18. За да се овозможи успешно остварување на 
задачите во борбата против непријателската актив-
ност од позиции на албанскиот национализам и се-
паратизам и против другите видови непријателско 
дејствување, од посебно значење е да се обезбеди 
ефикасно остварување на општествениот надзор, на 
самоуправната работничка контрола и внатрешната 
контрола во самоуправните организации и заедници, 
како^ и функционирање на целокупниот систем на 
општествената самозаштита, преку натамошно актив-
но ангажирање и оспособување на сите негови сег-
менти, посебно во основните организации на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и за-
едници, месните заедници, населбите и куќните со-
вети 

Посебно внимание треба да се посвети на ната-
мошното кадровско и хматеријално-теѕшичко оспосо-
бување на органите за внатрешни работи за да се 
обезбеди нивна поголема ефикасност во откривањето 
на организаторите на контрареволуционерната актив-
ност од позиции на албанскиот национализам и се-
паратизам и на другите непријателски активности и 
спречување на појавите на нивното манифестирање. 
За ова е неопходно и натамошно сообразување на 
организационите облици на дејствување на овие ор-
гани и нивно поголемо и поактивно ангажирање. 

19. Правосудните органи, посебно општинските 
и окружните судови и јавни обвинителства и судо-
вите за прекршоци, треба да ги интензивираат напо-
рите за ефикасно остварување на нивните функции, 
особено за зголемување на ажурноста, при што да 
им даваат приоритет на предметите со потешки пос-
ледици и поголема општествена опасност. Казнената 
политика против носителите на непријателската ак-
тивност од позиции на албанскиот национализам и 
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сепаратизам и на другите непријателски активности 
треба и натаму да се сообразува со степенот на оп-
штествената опасност и последиците. 

Против носителите на непријателската активност 
со која се предизвикува национална нетрпеливост и 
омраза и се нарушува братството и единството и 
рамноправноста мора да се преземаат и енергични 
административни, дисциплински и други мерки од 
органите на управувањето во организациите на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници и државните органи 

20. Собранието истакнува дека кадровската по-
литика во сите средини во Републиката треба да 
биде во функција на избор на способни и стручни 
кадри и осведочени борци за социјалистичкото са-
моуправување, кои целосно се определиле и потвр-
диле против национализмот и дека не треба да се 
избираат на самоуправни, јавни и други општестве-
ни функции оние лица кои придонеле или учеству-
вале во непријателските активности, како ниту оние 
кои се однесуваат опортунистички и пасивно спрема 
овој вид непријателска активност. Носителите на 
ваквите појави треба да се отповикуваат, разрешу-
ваат, односно сменуваат од тие функции. 

21 Собранието на СРМ, во остварувањето на 
својот ден од обврските и одговорностите, во рам-
ките на вкупните активности на сите организирани 
социјалистички сили во Републиката за сузбивање 
на непријателската активност од позиции на албан-
скиот национализам и сепаратизам, редовно ќе ги 
следи состојбите и проблемите и, во согласност со 
своите уставни права и должности, ќе презема од-
носно ќе иницира и поттикнува активности и мер-
ки на другите органи, организации и заедници за 
нејзино сузбивање, за спречување на појавите што 
и погодуваат и за отстранување на нејзините пос-
ледици 

За таа цел се задолжува Извршниот совет, во со-
гласност со своите уставни и законски обврски и 
овластувања, и натаму да презема и да предлага 
ефикасни мерки, да остварува увид и да ја насо-
чува и координира работата на републичките ор-
гани на управата и на републичките организации 
во врска со остварувањето на овие заклучоци и на 
другите документи со кои се утврдени нивните за-
дачи и обврски за сузбивање на оваа непријателска 
активност и за тоа да го известува Собранието нај-
малку двапати годишно 

22 Собранието ги задолжува републичките ор-
гани на управата, републичките организации и ре-
публичките правосудни органи во своите годишни 
извештаи за работата да го известуваат и за нив-
ните мерки и активности за спроведувањето на 
овие заклучоци 

23 Се задолжуваат Извршниот совет, републич-
ките органи на управата и републичките организа-
ции до крајот на јуни 1987 година да донесат опе-
ративни програми за остварување на овие заклучоци, 
а Извршниот совет својата оперативна програма да 
му ја достави на Собранието за запознавање 

24 Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
весник на СРМ“. 

Бр 08-1507 
24 април 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 

361. 
Врз основа на член 87 став 1, точка 12 од Зако-

нот за општонародна одбрана („Службен весник на 
СРМ“ бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НОРМАТИВИТЕ ЗА РАСПО-
РЕД НА ГРАЃАНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА, 
СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
И САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИ-
ЦИ ВО ВОЈНА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-

ДЕНЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ПО ОСНОВ НА 
РАБОТНА ОБВРСКА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат критериумите и 

нормативите за распоред на граѓаните и материјал-
ните средства за потребите на единиците, штабови-
те и другите органи на цивилната заштита, служба-
та за набљудување и известување, основните и дру-
гите организации на здружениот труд, месните за-
едници, самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници (во ната-
мошниот текст- самоуправни организации и заедни-
ци) и се утврдува начинот на водење евиденција 
на обврзниците по основ на работна обврска. 

Член 2 
Распоред на граѓаните за потребите на единици-

те, штабовите и другите органи на цивилната зашти-
та (во натамошниот текст: цивилна заштита), за 
службата за набљудување и известување и за само-
управните организации и заедници се врши во со-
гласност со плановите за одбрана, а заради извр-
шување на задачите во војна. 

Распоред на материјални средства се врши за по-
требите на цивилната заштита, службата за набљу-
дување и известување, организациите на здруже-
ниот труд и органите на општината, односно на Ре-
публиката 

Член з 
За потребите на цивилната заштита, службата 

за набљудување и известување и самоуправните ор-
ганизации и заедници се распоредуваат граѓаните кои 
немаат воен распоред во вооружените сили 

Член 4 
За потребите на цивилната заштита, службата 

за набљудување и известување, организациите на 
здружениот труд и на органите на општината, од-
носно на Републиката се распоредуваат материјални 
средства кои не се дадени на вооружените сили. 

За потребите на цивилната заштита се распоре-
дуваат материјални средства со кои се обезбедува 
извршување на мерките за заштита и спасување од 
воени разурнувања и елементарни и други несреќи 
и други опасности во војна, како и за ублажување 
и отстранување на последиците од настанатите не-
среќи 

За потребите на службата за набљудување и 
известување се распоредувааг средства за врски и 
други средства со кои се обезбедува откривање, при-
бирање и пренос на податоци за сите видови опас-
ности од воени дејствија, непријателски и други ак-
тивности, елементарни и други несреќи и други опас-
ности во војна. 

За потребите на организациите на здружениот 
труд се распоредуваат материјални средства за из-
вршување на посебните задачи определени согласно 
планот за одбрана на Републиката, односно на оп-
штината и потребни средства за извршување на 
задачите што ги надминуваат нивните материјални 
можности за извршување на,, тие задачи. 
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За потребите на функционирањето на органите 
на општината, односно на Републиката се распоре-
дуваат материјални средства за извршување на нив-
ните задачи во воЈна 

Член 5 
За обврзниците по основ на работна обврска 

се води единечна и збирна евиденција заради нив-
но распоредување за извршување на задачи во вој-
ка и за обучување за општонародна одбрана. 

II. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 6 
За потребите на цивилната заштита се распоре-

дуваат работните луѓе и граѓаните кои подлежат на 
обврска за учество во цивилната заштита. 

Член 7 
Во цивилната заштита се распоредуваат само 

обврзниците кои се способни за извршување на об-
врските во цивилната заштита 

Како неспособни обврзници на цивилната заш-
тита за извршување на задачи во единиците, шта-
бовите и другите органи на цивилната заштита се 
сметаат оние кои со наод на лекарска комисија се 
прогласени за неспособни за вршење задачи во ци-
вилната заштита. 

Член Ѕ 
Во единиците за општа намена и другите орга-

ни на цивилната заштита во самоуправните орга-
низации и заедници (освен месните заедници) се 
распоредуваат само обврзници на цивилната заш-
тита кои работат во тие организации, односно за-
едници и не се воени обврзници или припадници 
на специјализираните единици на цивилната заш-
тита 

Во единиците за општа намена, штабовите и дру-
гите органи на цивилната заштита во месните за-
едници, се распоредуваат само обврзници на цивил-
ната заштита кои живеат на подрачјето на месната 
заедница и не се воени обврзници, припадници на 
специјализираните единици на цивилната заштита 
или обврзници по основ на работна обврска 

Член 9 
Во единиците за општа намена, штабовите и 

другите органи на цивилната заштита во самоуправ-
ните организации и заедници, може да се распоре-
дуваат воени обврзници и припадници на специја-
лизираните единици на цивилната заштита само до-
колку се добие согласност од општинскиот орган 
на управата за народна одбрана 

Во единиците за општа намена, штабовите и 
другите органи на 'цивилната заштита во месните 
заедници може да се распоредуваат и обврзници 
по основ на работна обврска само доколку се до-
бие согласност од организацијата, односно заедни-
цата во која што тие извршуваат работи и задачи 

Член 10 
За распоред на обврзниците на цивилната заш-

тита се користи евиденцијата на обврзниците на 
цивилната заштита што се води согласно Уредбата 
за начинот на водењето на евиденцијата на обврз-
ниците на цивилната заштита („Службен весник на 
СРМ'", бр 1/86). 

Член 11 
На обврзникот на цивилната заштита му се 

соопштува распоредот, односно должноста на која 
е распореден и задачите што ќе ги извршува во 
војна 

Член 12 
За потребите на службата за набљудување и 

известување се распоредуваат граѓаните — воени 
обврзници КОИ ја регулирале воената обврска и се 
оспособени за вршење на задачи со средствата за врс-
ки и за откривање, прибирање, обработка и пренос 
на податоци за сите видови опасности од воени 
дејствија, непријателски и други активности, елемен-
тарни и други несреќи и други опасности од воздух, 
земја, вода и радиолошко-хемиско-биолошки опаснос-
та во војна, 

Член 13 
За функционирање на самоуправните организа-

ции и заедници (освен месните заедници) во воЈна 
се распоредуваат работните луѓе кои работат во тие 
организации, односно заедници, како и работните 
луѓе и граѓаните од другите самоуправни организа-
ции и заедници доколку се оспособени и можат да 
извршуваат задачи според планот за функционира-
ње на самоуправната организација и заедница во 
војна. 

Распоредот на работните луѓе кои ќе работат 
во самоуправната организација, односно заедница 
во војна за извршување на задачите според планот 
за функционирање во воЈна го врши органот опре-
делен со статутот на организацијата, односно заед-
ницата од редот на работните луѓе кои не се воени 
обврзници. 

Член 14 
За функционирање на органите и телата на 

месната заедница во услови на воЈна, се распореду-
ваат граѓаните кои живеат на подрачјето на месната 
заедница, а не се во работен однос, обврзници по 
основ на работна обврска по претходно прибавена 
согласност од самоуправна организација, односно за-
едница каде што ги вршат своите работи и задачи, 
а во нив немаат распоред, како и воени обврзници 
кои немаат распоред во вооружените сили или не се 
распоредени во- цивилната заштита, или по основ 
на работна обврска 

III. НОРМАТИВИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

Член 15 
За потребите на цивилната заштита се врши 

распоред на материјални средства за извршување 
на задачите на единиците за општа намена форми-
рани во месните заедници, населби, дел о,д населби, 
станбени и други објекти и за специјализираните 
единици и штабовите на цивилната заштита 

Во единиците за општа намена се распореду-
ваат материјални средства за спасување од уривање, 
локализирање и гаснење на пожари, укажување на 
прва медицинска помош на повредени, спасување и 
укажување на прва ветеринарна помош на повреден 
добиток и за деконтаминација на неповредени луѓе 
и добиток 

Во специјализираните единици на цивилната заш-
тита се распоредуваат материјални средства за спа-
сување на луѓето и материјалните добра од урнати-
ни, гаснење, локализирање, отстранување на после-
дици и спасување на луѓето од пожари, укажување на 
прва медицинска помош на повредени, радиолошко-хе-
миско-биолошка заштита, заштита на животните и про-
дуктите од животинско потекло и растенијата и про-
дуктите од растително потекло, за асанација на те-
ренот и други средства за извршување на задачите 
за спроведување на мерките за заштита и спасу-
вање 

Во општинските и Републичкиот штаб на цивил-
ната заштита се распоредуваат средства со кои се 
обезбедува укажување на помош на загрозено и 
настрадано население и средства кои што можат да 
се користат при вршењето процена на опасностите 
од воени разурнувања, елементарни и други несреќи 
и други опасности ' 

Член 16 
Распоред на материјални средства за потребите 

на цивилната заштита од член 15 на оваа уредба 
се врши по барање на единицата или штабот на 
цивилната заштита за дополнување на нивниот ма-
теријален состав, утврден од републичкиот секретар 
за народна одбрана со Решението за личен и мате-
ријален состав на единиците за општа намена и на 
специјализираните единици на цивилната заштита. 

Член 17 
За потребите на службата за набљудување и из-

вестување на општините се врши распоред на мате-
ријални средства со кои се обезбедува извршување 
на задачите на центрите за известување и набљуду-
в а ч и т е станици. 
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Во центрите за известување се распоредуваат ма-
теријални средства со кои се обезбедува прибирање, 
обработка и пренос на податоци за сите видови 
опасности од воени дејствија, непријателски и дру-
ги акти,вности, елементарни и други несреќи и други 
опасности и за тревожење 

Во набљудувачите ,станици се распоредуваат ма-
теријални средства за набљудување на просторот за 
опасностите од воздух, земја, вода и радиолошко-
хемиско-биолошки опасности како и за елементар-
ни и други несреќи и други опасности во вој,на. 

Член 18 
За потребите на службата за набљудување и 

известување ,на општините се распоредуваат мате-
ријални средства со кои не располагаат центрите 
за известување и набљудувачите станици, а се не-
опходни за извршување на задачите утврдени со 
планот за функционирање на системот за набљуду-
вање и известување на општината 

, . Член 19 
Материјалните средства за потребите на органи-

зациите на здружениот труд кои се распоредуваат 
за извршување на посебните задачи определени со-
гласно планот за одбрана на Републиката, односно 
општината и за задачите што ги надминуваат нив-
ните материјални можности за извршување на тие 
задачи, како и материјалните средства за потребите 
на функционирањето на органите на општината, од-
носно Републиката се определуваат од страна на 
извршниот совет на собранието на општината, од“-
носно Републиката. 

Член 20 
Материјалните средства кои можат да се рас-

по,редуваат за потребите на цивилната заштита и 
службата за набљудување и известување се утврде-
ни во Прегледот кој е составен дел на оваа уредба 
(Прилог бр. 1). 

Материјалните средства од став 1 на овој член, 
кои на корисникот му служат за вршење на него-
вата основна дејност во војна, не се распоредуваат 
за потребите утврдени во член 15 и член 17 од оваа 
уредба. 

Член 21 
Општинскиот орган на управата за народна од-

брана по извршувањето на распоредот на средствата 
од член 20 на оваа уредба ги известува единиците 
и штабовите на цивилната заштита за називот на 
средствата, им го соопштува името на корисникот, 
нивниот регистарски, односно евиденционен број — 
имателот на средствата и го определува начинот и 
другите услови на преземање на средствата. 

Член 22 
За извршениот распоред на средствата, општин-

скиот орган на управата за народна одбрана, ги из-
вестува и 'корисниците — имателите на тие средства, 
им соопштува каде и кај кого се распоредени сред-
ствата, начинот и другите услови под кои корисни-
кот — имателот треба средството да го предаде на 
единицата, штабот, односно на органот кај кого 
тоа средство е распоредено 

Член 23 
При распоредувањето на материјалните средства 

за потребите на цивилната заштита и службата за 
набљудување и известување, се користи евиденцијата 
што ја води општинскиот орган за народна одбрана 
согласно Уредбата за спроведување на материјал; 
ната обврска на граѓаните и на основните органи-
зации на здружениот труд за потребите на општо-
народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр 
44/83). 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ПО ОСНОВ 
НА РАБОТНА ОБВРСКА 

Член 24 
За обврзниците по основ на работна обврска се 

води единечна и збирна евиденција 
Единечната евиденција за обврзниците по основ 

на работна обврска се води; 

— во основните и другите организации на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници и 
другите самоуправни организации и заедници и во 
органите и организациите на општествено-политич-
ките заедници и општествено-политичките органи-
зации — за вработените и за обврзниците кои по 
основ на работна обврска се распоредени во тие 
организации, односно заедници; 

— во организациите на здружениот труд од 
насоченото образование, освен евиденцијата од став 
2 алинеја 1 на овој член, се води евиденција и за 
обврзниците кои кај нив се школуваат, 

— во самоуправните интересни заедници за вра-
ботување, освен евиденцијата од став 2 алинеја 1, 
на овој член се води евиденција и за обврзниците 
кои бараат работа и се воведени во евиденцијата 
на невработените лица на заедницата; 

— во месните заедници — за обврзниците по 
основ на работна обврска распоредени во месната 
заедница, односно во нејзините органи, тела и еди-
ници за извршување на работи и задачи во војна; 

— во општинските органи на управата надлеж-
ни за дејностите од областа на стопанството — за 
обврзниците што самостојно вршат дејност со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани; 

— во општинските органи на управата за на-
родна одбрана за обврзниците по основ на ра-
ботна обврска распоредени во единиците со работ-
на обврска за потребите на вооружените сили и во 
специјализираните единици на цивилната заштита. 

Член 25 
Податоците за обврзниците по основ на работна 

обврска се водат на личен картон на обврзникот по 
основ на работна обврска. 

Картонот од став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци назив на организацијата — ор-
ганот каде што се води евиденцијата, матичен број, 
име, татково име и презиме, дата и место на раѓање, 
адреса на живеење, стручна подготовка и занимање, 
работно место, дата на приемот и престанокот со 
работа, податоци за воената обврска и воениот рас-
поред, општествено-политичка и самоуправна актив-
ност, брачна и семејна состојба, поседување на во-
зачка дозвола и знаење на странски јазик, кои се 
утврдени во образецот на личниот картон на обврз-
никот по основ на работна обврска кој е составен 
дел на оваа уредба (Прилог бр 2) 

Член 26 
За евиденција на обврзниците по основ на ра-

ботна обврска се користат податоците од матичната 
евиденција, евиденцијата во областа на трудот и 
другите евиденции пропишани со закон. 

Член 27 
Обврзникот по основ на работна обврска е дол-

жен во рок од 15 дена да и ги пријави сите про-
мени на податоците од личниот картон од член 25 
став 2 на оваа уредба на самоуправната организа-
ција, од,носно заедница кај која се води евиденцијата 
за него 

Член 28 
При преминување на обврзникот по основ на 

работна обврска од една самоуправна организација 
или заедница во друга самоуправна, организација 
или заедница кои водат евиденција согласно член 
24 од оваа уредба, се доставува и личниот картон 
на обврзникот по основ на работна обврска 

Самоуправната организација, односно заепница 
кај која се води обврзникот во евиденција е должен 
да му го предаде картонот на соодветната самоуп-
равна организација, односно заедница кај која об-
врзникот преминува 

Член 29 
Збирна евиденција за обврзниците по основ на 

работна об“врска води општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите од областа на трудот 
и работните односи. 



Стр. 372 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 мај, 1987 

Збирната евиденција се води врз основа на по-
датоци од единечната евиденција која ја водат са-
моуправните организации и заедници од член 24 од 
оваа уредба. 

Член 30 
Самоуправните организации и заедници се долж-

ни на органот од член 29 став 1 на оваа уредба 
да му доставуваат податоци утврдени во Прегледот 
на обврзниците по основ на работна обврска кој е 
составен дел на оваа уредба ?Прилог бр. 3). 

За нераспоредените обврзници по основ на ра-
ботна обврска, самоуправните организации и заед-
ници се должни на органот од член 29 став 1 на 
оваа уредба да му достават и податоци утврдени 
во Прегледот на ^распоредени воени обврзници по 
основ на работна обврска во самоуправната органи-
зација, односно заедница кој е составен дел на оваа 
уредба (Прилог бр. 4) 

Самоуправните организации и заедници се долж-
ни податоците од став 1 и 2 на овој член да му 
ги доставуваат на органот од член 29 став 1 на оваа 
уредба најдоцна до 15 јануари од тековната година. 

Член 31 
Органот од член 29 став 1 на оваа уредба води 

збирна евиденција на обврзниците по основ на ра-
ботна обврска во коза се опфаќаат податоците утвр-
дени во Прегледот на обврзниците по основ на ра-
ботна обврска во општината, кој е составен дел на 
оваа уредба (Прилог бр 5). 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Самоуправните организации и заедници и органот 

ед член 29, став 1 на оваа уредба се должни да 
воведат евиденција на обврзниците по основ на ра-
ботна обврска според одредбите на оваа уредба 
најдоцна во рок од G месеци од влегувањето во сила 
на оваа уредба 

Член 33 
Оваа уредба, влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“ 

Бр 23-95/1 
16 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

ПРИЛОГ БР 1 

П Р Е Г Л Е Д 

на материјални средства кои можат да се распоре-
дуваат за потребите на цивилната заштита и служ-

бата за набљудување и известување 

А. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I. Материјално-технички средства за РБХ заштита 

Носечка прскалка за деконтаминација 
Преносен тракторски запрашувач 
Моторна превозна прскалка 
Влечен атомизер за деконтаминација 
Авго-цистерна за деконтаминација 
Електрична пумпа за деконтаминација 
Токсиколошка лабораторија 
Казани со лежишта 

II. Санитетски материјално-технички средства 

Санитетско возило 

III. Противпожарни материјално-техничкц средства 
Проти-впожарен апарат Ѕ-50 
Противпожарен апарат Ѕ-100 
Противпожарен апарат CCV1Q 

Противпожарен апарат СОг-ЗО 
Противпожарен апарат CO2-6O 
Противпожарен апарат П1-10 
Противпожарен апарат РН-50 
Противпожарен апарат РН-140 
Противпожарен апарат VP-15 
Средство за полнење на апаратите 
Преносна моторна пумпа РМР 800 
Преносна моторна пума РМР 1.200 
Пумпи за тиња 
Рачна противпожарна пумпа 
Противпожарни возила (вода) 
Противпожарни возила (вода-пена) 
Противпожарни возила (вод^пена-прав) 
Противпожарни возила (прав). 
Противпожарна зглобна платформа 
Противпожарни приколки 
Приколски извлечни скали 
Воздушна перница за скокање 
Опрема за спуштање 

IV. Материјално-технички средства за спасувале и 
расчистување 

Универзална дигалка 1,5 т. 
Универзална дигалка Зт 
Рачна дигалка 3 т 
Рачна дигалка 5 т. 
Рачна дигалка 10 т. 
Комплет столарски алат 
Комплет електричарски алат 
Комплет водоинсталатерски алат 
Комплет алат за рачно дупчење 
Гарнитура алати за спасување 
Хидраучилична спасувачка опрема 
Ножици за сечење на бетон 
Ножици за сечење на електрични водови 
Моторна пила за дрво 
Моторна пила за бетон и железо г 
Акумулаторска лампа 
Рударска лампа 
„Меди“ изолационен апарат 
^,Меди“4 маска за апаратот на компр. воздух 
Геофон 
Корпа за спасување од висини 
Пневматски терјетна дигалка 
Мегафон 
Апарат за автогено режење 
Опрема за извлекување од 2,5 т 
Агрегат (преносен и друг) 
Моторна дупчалка „Кобра" 
Генератор „Хонда" 
Генератор ED-1000 

V. Материјално-техрички средства и опрема за 
заштита и спасување од експлозија 

Длабочински метал-детектор 
Метал детектор Mi-l 
Геофон 
Моторна дупчалка со алатки 
Машини за електрично палење на мините 
Минерски комплет — торба 
Минерски комплет — сандук 

VI. Материјално-технички средства и опрема за 
спасување на вода 

Чамец гумен „Спорт 
Чамец гумен „Метеор“ 
Чамец гумен „Котава“ 
Чамец гумен — воен 
Чамец гумен „Маестрал" 
Чамец пластичен 
Моторен вонбродски чамец“ 
Апарат за нуркање „Корал“ 
Апарат за нуркање ,.Делфин“ 
Апарат за нуркање „Нептун“ 
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VII. Интендантска опрема 
Резервоар за вода 300 л. 
Резервоар за вода 1 500 л 
Резервоар за1 вода 500 л. преносен 
Резервоар за вода 4.500 л стабилен 
Филтер рачен за пречистување на вода 
Шатори разни 

VIII. Друга опрема 
Торба за ветеринарскиот болничар 
Прибор за колење стока 
Ветеринарски комплет за РХБ 
Ветеринарски комплет за преглед на продукти 
Комплет опрема за идентификација 
Теренско возило 
Патничко возило 
Авто-клав полски 
Командно возило 
Комби 
Контењер 1—3 мз 

Б. СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
I. Енергетски извори 

Акумулатор 12 V 180 А 
Електроагрегат 4—10 KW 
Соларни енергетски извори 
Исправувач за полнење на акумулатори 

II. Средства за врски и телекомуникациона опрема 
Индукторска телефонска централа ITC-10 
Индукторска телефонска централа ITC-40 
Магнетофон 
Полнач за акумулатори 6, 12, 24 W 

III. Средства за следење на воздушната, РБХ 
и копнената ситуација 

Комплет за визуелно мерење на појавите на НХ 
удар (КМНХУ) 

Детектор радиолошки 
Детектор хемиски 
Сметач персонален 
Микро сметач 
Сметачки терминал 
Апарат за умножување 

IV. Транспортни средства 
Теренско возило 
Транспортно возило 
Приколка 
Комби 

V. Опрема за одрлсување 
Алат за ТТ механичар 
Алат за радио-механичар 
Комплет алат со торба 

ПРИЛОГ Б Р 2 ПРИЛОГ Б Р . А 
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362. 
Врз основа на член 156 став 2 и член 182 од За-

конот за општонародна одбрана („Службен весник 
на СРМ“, бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕС-
ТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И НА ДРУГИ ПАРИЧ-
НИ НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН 
СОСТАВ ЗА ВРЕМЕ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИ-

ЈАЛНА ОДБРАНА 

I. НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 1 
Со оваа одлука се регулира начинот на испла-

тување на надоместок на личниот доход и на други 
парични надоместоци на лицата во резервен состав 
за време на служба во територијалната одбрана и 
на припадниците на службата за набљудување и из-
вестување во натамошниот текст- (лице во резервен 
сосгав). 

1. Начин на исплатување на надоместокот на личен 
доход поради отсуствување од работа 

Член 2 
На лице во резервен состав што е во работен 

однос, а е повикано во врска со вршење на служба 
во територијалната одбрана за време на вршење на 
службата му припаѓа надоместокот во височина на 
просечната месечна аконтација на личниот доход 
што ја остварило во последните три месеци пред 
повикувањето. 

Член 3 
Ако лице непосредно пред заминувањето на 

служба во резервен состав не примало аконтација 
на личниот доход за последните три месеци, туку 
примало надоместок на личниот доход за време на 
привремена спреченост за работа или надоместок на 
личниот доход за време на притвор, за пресметување 
на просечниот личен доход се зема тримесечниот пе-
риод пред настанувањето на привремената спреченост 
за работа, ако тоа за работникот е поповолно. 

Член 4 
Ако лице во резервен состав било во работен 

одвос помалку од три месеци, просекот на личниот 
доход се утврдува според аконтацијата на личниот 
доход во тој период. 

Член 5 
На Лице во резервен состав кое самостојно врши 

дејност со личен труд, со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, лице кое самостојно во вид на 
занимање врши уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност, и индиви-
дуален земјоделец за време на вршење на служба во 
резервен состав му припаѓа паричен надоместок во 
висина на основицата што служи за пресметување и 
уплата на придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување, зголемен за износот на пропишаните об-
врски, што тоа лице е должно да ги плаќа за време 
на вршењето на службата. 

Член 6 
Просечниот износ на личниот доход што служи 

за утврдување на висината на надоместокот на лич-
ниот доход се пресметува врз основа на исплатената 
аконтација на личниот доход, односно од основицата 
за пресметување на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување во износ по ден, а според бро-
јот на деновите на кои се однесуваат исплатените 
аконтации што влегуваат во основицата за пресмету-
вање на просечниот износ на личниот доход. 

Член 7 
Лице кое отсуствува од работа заради учествува-

ње на служба во резервен состав, надоместокот на 
личниот доход му го исплатува органот, организаци-

јата на здружениот труд и друга самоуправна орга-
низација и заедница, кај кои е во работен однос, 
односно лицето што врши дејност со личен труд и 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
или самостојно во вид на занимање или друга профе-
сионална дејност, што го вработува тоа лице. 

Член 8 
Државен орган, организација на здружен труд и 

друга самоуправна организација и заедница, односно 
лице кое самостојно врши дејност со личен труд, со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, лице 
кое самостојно во вид на занимање врш,и уметничка 
или друга културна, адвокатска или друга професио-
нална дејност, и индивидуален земјоделец, поднесува 
барање за рефундација на износот на надоместокот 
на личниот доход исплатен за времето на отсуству-
вање на работникот заради вршење на служба во 
резервен состав. 

Барањето на ставот 1 од овој член се поднесува 
во рок од 30 дена од денот кога престанало вршење-
то на службата во резервен состав до органот кој ја 
наредил. 

Кон барањето за рефундација за исплатениот на-
доместок со личен доход организацијага на здружен 
труд и друга самоуправна организација и заедница, 
односно државниот орган, средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните или самостојно во вид на за-
нимање или друга професионална дејност, должни се 
да поднесат доказ за висината на исплатената акон-
тација за последните три месеци 

Кон барањето од ставот 1 и 2 од овој член се 
поднесува уверение за вршење на службата во ре-
зервен состав. 

Член 9 
Времето- што лицето го поминало на служба во 

резервен состав се утврдува врз основа на службе-
ната евиденција во органот односно организацијата 
врз основа на која се издава уверението. 

Член 10 
Надоместоците предвидени со одредбите на оваа 

одлука не му припаѓаат на лице повикано на служба 
во резервен состав која трае до 24 часа во текот на 
една година односно од 48 часа во текот на две годи-
ни За тоа време му припаѓа бесплатна исхрана и 
сместување, ако службата во резервен состав трае 
подолго од 8 часа. 

Ако органот односно организацијата што го ор-
ганизирало служењето во резервен состав, не обезбе-
дува бесплатна исхрана и сместување од ставот 1 на 
овој член е должен на лицето да му исплати надо-
месток за трошоците за исхрана и сместување сог-
ласно прописите за надоместок на трошоците за пре-
воз и за трошоците за исхрана и сместување што ва-
жат за лицата во резервен состав повикани на служ-
ба во територијалната одбрана 

Член 11 
Органот односно организацијата што ја органи-

зирала Службата во резервен состав е должна на лице-
то да му ги исплати трошоците за превоз, во соглас: 
ност со прописите што важат за оружените сили . 

Член 12 
Надоместоците предвидени со оваа одлука се 

исплатуваат на лицата на товар на средствата на ор-
ганот односно организацијата на здружен труд што 
ги повикала лицата во резервен состав во служба на 
територијалната одбрана. 

2. Надоместок на лице во, резервен состав што не 
е во работен однос 

Член 13 
Лице во резервен состав што не е во работен 

однос кое самостојно не врши дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани од-
носно не врши друга професионална дејност, како и 
лице во резервен состав кое не остварува право на 
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пензија или на паричен надоместок поради привре-
мена невработеност, за време на вршењето на служ-
бата во резервен состав заради која е повикано му 
припаѓа паричен надоместок согласно со одлуката за 
определување на висината на паричниот надомест на 
регрутите и лицата во резервен состав што не се во 
работен однос за време на воена обврска 

3. Надоместок на разликата помеѓу личниот доход 
за време на служба во територијалната одбрана и на 
надоместокот на личниот доход и на други парични 

надоместоци 

Член 14 
На резервен помлад офицер, резервен офицер, 

резервен воен службеник и на војник обврзник или 
друго лице распоредено во територијалната одбрана 
на старешинска должност, за време на слзокба во те-
риторијалната одбрана му се пресметува личен доход 
и даноци според чинот, односно класата, согласно 
прописите за личните доходи на активните воени 
лица. 

На лицата од ставот 1 на овој член на кои лич-
ниот доход односно пензијата им се' помали од лич-
ниот доход со додатоците според чинот, односно кла-
сата, органот што ги повикал на служба во терито-
ријалната одбрана му ја исплатува разликата. 

Разликата од ставот 2 на овој член се исплатува по 
завршената воена служба, односно месечно наназад 
ако службата во територијалната одбрана траела 
подолго од еден месец 

Член 15 
На резервен помлад офицер, резервен офицер, 

резервен воен службеник и на војник обврзник или 
друго лице распоредено во територијалната одбрана 
на старешинска должност за време на служба во те-

( риторијалната одбрана му припаѓа разлика помеѓу 
личниот доход и армискиот додаток определен со 
прописите за личните доходи на активните воени ли-
ца и просечната месечна аконтација за последните 
три месеци што ја примил по основ на работа 

На лицата од ставот 1 на овој член, како личен 
доход на активно воено лице се зема предвид лич-
ниот доход според чинот што го има, личниот доход 
според положајот и делот од армискиот додаток кој 
се утврдува во одреден процент од личниот доход 
според чинот и положајот 

На резервен помлад офицер, војник, обврзник и 
на друго лице распоредено на офицерска должност 
во територијалната одбрана како личен доход според 
чинот му се смета личен доход на потпоручник, а на 
војник обврзник и на ДРЈ7ГО лице распоредено на 
должност помлад офицер во територијалната одбра-
на, му се смета личен доход како на водник. 

4. Надоместок на лица ангажирани во својство 
на предавачи 

Член 16 
На лицата ангажирани во својство на предавачи 

за обучување по Општонародната одбрана надомес-
токот им се исплатува во висина од 30% од виси-
ната на дневницата за службено патување на работ-
ниците во републичките органи на управата по одр-
жан час. 

Надоместокот од став 1 на овој член, не им при-
паѓа на лицата кои имаат распоред во штабовите, 
единиците и установите кога тие се обучуваат и на 
лицата вработени и упатени на работа во органите 
на управата за народна одбрана и штабовите на те-
риторијалната одбрана. 

II. ЗАВРШНИ ОДРЕ,ДБИ 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Уредбата за начинот на на-
платување на надоместокот на личниот доход и на 

другите парични надоместоци на лицата во резервен 
состав за време на служба во територијалната одбра-
на („Службен весник на СРМ“ бр. 38/78 и 17/83). 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-866/1 
28 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

363. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот на 

финансирање на општините и на Републиката ((„Служ-
бен весник на СРМ“, бр 44/77 и 37/83) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1987 година („Службен весник на СРМ“, број 45/86), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВА ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1987 година („Служ-

бен весник на СРМ“ бр. 45/86 и 14/87), Раздел 63 — 
Други обврски на Републиката, се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа 

1. На позицијата 552, конто 432 — Учество на 
Републиката во поставување на коаксиално каблов-
скиот систем, износот „210 000 000" се брише; 

2. На позицијата 544, конто 432 — Учество во 
финансирањето на „Универзијада '87", износот 
„134 ооо ооо“ се брише,-

3. На позицијата 560, конто 433 — Учество на 
Републиката во финансирањето за заштита на езе-
рата, износот „1.000.000 ООО“ се заменува со износот 
„755 ооо ООО“; 

4 На позицијата 547, конто 418 — Учество во 
Фондот на солидарноста со неврзаните земји и зем-
јите во развој, износот „810 о о о ООО“ се заменува со 
износот „1 059.000 ооо“, а износот на основната на-
мена „4 375 ООО ООО“, се заменува со износот 
„4 624.000 000", 

5. На позицијата 561, конто 433 — Учество на 
Републиката за обезбедување на вода за пиење на 
населението ,износот „600 ооо ООО“ се заменува со 
износот „900 ООО ООО“ а износот на основната намена, 
„6.500 800.000" се заменува со износот „6.211.800 ООО“; и 

6. На позицијата 567, конто 461 — „Млад Борец“, 
износот „44.000 ООО“ се заменува со износот 
„84.000 ООО“, а износот на основната намена 
„219 ооо ООО“ се заменува со износот „259 000.000". I 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија“. 

Бр. 23-922/1 
28 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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364. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ“ број 64/84 и 43/86) и член 6 од Законот 
за општествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ - ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ - . НАДОМЕСТОК ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-ДИФУЗНИТЕ 
ПРИЕМНИЦИ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување највисоко ниво на цени-
те — надоместокот за користење на радио-дифузните 
приемници. 

2. Надоместокот за користење на радио-дифуз-
ните приемници може да изнесува, и тоа: 

— за користење на радио и ТВ приемник, нај-
многу до 3 ооо динари месечно по претплатник и 

— за користење само на радио приемник, нај-
многу до 500 динари месечно по претплатник. 

3. Надоместокот од точката 2 од оваа одлука 
ќе се наплатува од 1. VI. 1987 година. 

4 Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за пропишување 
мерка на непосредна контрола на цените — опреде-
лување највисоко ниво на цените — надоместокот 
на радио и ТВ услугите („Службен весник на СРМ“ 
број 44/86). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија“. 

Бр. 23-723/1 
28 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

365. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за 

адвокатурата и дру1ите видови на правна помош 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 
114, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр 
28/86), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НА-
ГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата 
и надоместокот на трошоците за работата на адво-
катите на Адвокатската комора на Македонија, доне-
сена на XXXV редовно изборно годишно собрание 
на Адвокатската комора на Македонија, одржано на 
6 декември 1986 година. 

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

Бр. 23-1132/8 
7 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

366. 
Врз основа на член 9 став 3 и член 10 став 2 . 

од Законот за положбата и овластувањето на Црве-
ниот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 22/77, 3/85 и 10/85), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО КО-

РИСТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Одлуката за висината на придонесот што се на-

платува во корист на Црвениот крст на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 8/87), член 1 се ме-
нува и гласи: 

„Висината на придонесот на влезници за при-
редби што се наплатуваат во корист на Црвениот 
крст на Македонка изнесува: 

— за влезници до 100 дин. 4,00 дин. 
— за влезници од 100 до 150 дин. 6,00 дин. 
— за влезници од 150 до 200 дин. 10,00 дин. 
— за влезници над 200 дин. 20,00дин." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-851/1 
28 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Глигорие Гоговски, с. р. 

367. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на уп-
равата '(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85 
и 43/86), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 17 април 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА, НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
КОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД-

НОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патува-
ња на работниците во републичките органи на уп-
равата и во републичките организации и на функцио-
нерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија изнесува 3 500 динари 

2 Доколку за време на службеното патување не 
се ноќева надвор од местото на живеење, дневни-
цата се намалува за 30% 

3 АКО за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање на работниците им се признаваат 
трошоци за ноќевање во износ утврден за хотел „Б" 
категорија 

4 Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката број 17-2000/1 од 20. XI 
1986 година 

5. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“, а ќе се применува од 17 април 1987 го-
дина. 

Бр 17-859 
17 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања, 

д-р Владо Камбовски, с. р. 
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368. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и другите 
трошоци на работниците во републичките органи 
на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 
27/85, 43/86), Комисијата за кадровски и админис-
тративни прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, на седницата одржана на 
17 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 

од семејството на работниците во републичките ор-
гани на управата и во републичките организации и 
на функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се утврдува во износ 
од 35.000 динари 

2 Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката на Комисијата за кадров-
ски и административни прашања на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, бр. 17-1773/1 од 24. X. 
1986 година. , 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1987 го-
дина. 

Бр.17-858 
17 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања, 

д-р Владо Камбовски, с. р. 

369. 
Врз основа на член З-а став 3 од Законот за бо-

речки додаток на учесниците во Народноослободи-
телното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр , 23/75, 27/77 и 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1987 ГОДИНА 

1 Основата за определување на боречкиот дода-
ток на учесниците во Народноослободителното дви-
жење од Егејскиот дел на Македонија од први ја-
нуари 1987 година се утврдува во износ од 89 750 
динари. 

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

Бр 871 
6 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика, 

Милован Шиковски, с. р 

370. 
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за ри 

барство („Службен весник на СРМ“ бр 31/84), прет 
седателот на Републичкиот комитет за земјоделство 
шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РИБАРСКО-

ЧУБАРСКА ТА СЛУЖБА 
Член 1 

Непосредната заштита на рибниот фонд во ри-
боловните подрачја, потподрачја и ревирите ја вр-
шат чувари на риболовот (чувари). -

Член 2 
Чуварите имаат својство на службено лице и ле-

гитимација на чувар на риболовот 
Чуварите носат униформа, оружје, фотоапарат 

и друга опрема која им ја обезбедува организацијата 
со која засновале работен однос. 

Член 3 
Чуварот во вршењето на должноста посебно е 

овластен -
— да врши легитимирање на сите лица затечени 

во вршењето на прекршоци или стопански престапи 
казниви по Законот за рибарство кои се однесу-
ваат на рибниот фонд или за кои постои основано 
сомневање дека извршиле такви дела, доколку иден-
титетот на лицето не може да се утврди на друг 
начин 

Член 4 
Чуварите имаат право од лицата кои ловат риба 

па брег или се наоѓаат со чамец во риболовните' 
води, како и од лицата кои се наоѓаат во непосредна 
близина на риболовните води со средства за риболов 
да ги побараат исправите заради утврдување на иден-
титетот и правото на риболов 

Чуварите имаат право и да извршат увид на ри-
боловните средства на лицата од претходниот став. 

Чуварите се должни да ја покажат својата леги-
тимација со која го докажуваат својот идентитет. 

Член 5 
Чуварите имаат право да ги повикаат лицата кои 

се наоѓаат на чамецот во риболовната вода да се 
приближат до брегот заради преглед. 

Член 6 
Во случај на поплава или пресудување на ри-

боловната вода, чуварите се должни за рибата во 
зостаната вода, на која и се заканува уништување, 
да ја известат организацијата која стопанисува со 
рибниот фонд (организација) односно општината ко-
ја управува со риболовниот фонд 

Чуварите се должни да учествуваат во акцијата 
за пренесување на рибите од претходниот став на 
безбедни места кои ќе ги утврди организацијата 
односно општината. 

Член 7 
За загадување на риболовните води чуварот е 

должен да ги извести организациите и инспекцис-
киот орган во општината надлежен за рибарство. 
Истовремено чуварот е должен веднаш да земе мос-
тра од загадената вода и угинатите риби и да ги ста-
ви на располагање на инспекцискиот орган на оп-
штината 

Член 8 
Кога ќе утврди повреда на прописите за рибар-

ство, чуварот е должен да го извести инспекцискиот 
орган во општината надлежен за рибарство и органи-
зацијата заради поведување на постапка за прекршок 
односно стопански престап. 

Член 9 
Известувањето од член 8 ги содржи следните по-

датоци 
— име и презиме, точна адреса и број на лична 

карта на лицето кое го извршило прекршокот однос-
но престапот, а ако се работи за лица кои се овлас-
тени да вршат риболов и бројот на дозволата, како и 
име на организацијата која таа дозвола ја издава,-

— датум, место и опис на извршувањето на де-
лото, 

— дали се одземени риболовните средства кои 
биле употребени за извршување на прекршокот од-
носно престапот; 

— име, презиме и адреса на сведоците 

Член 10 
Чуварите се должни да водат дневник за ра-

ботата во кој се внесува- име на риболовната вода 
или дел од риболовната вода која ја контролира, име 
на лицата врз кои е извршена контрола, други за-
белешки кои се во врска со вршењето на рибарско-
чуварската служба. 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 03-1240 
б маЈ 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

м-р Богдан Тодоровски, с р. 

371. 
Врз основа на дел IV од Програмата за поттик-

нување на развојот на сточарството, рибарството и 
пчеларството во 1987 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 14/87), претседателот на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
во согласност со републичкиот секретар за финан-
сии, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА 
КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ НА СТОЧАРСТВОТО, РИБАРСТВОТО И 

ПЧЕЛАРСТВОТО ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на оства-

рување на правото за користење на средствата од 
Програмата за поттикнување на развојот на сточар-
ството, рибарството и пчеларството во 1987 година, 
(во натамошен текст Програма). 

Член 2 
Средствата од глава II точка 4, б, 9, 13—22, 28— 

32 и 36 од Програмата можат да се користат врз 
основа на договори склучени помеѓу одделни корис-
ници на средствата и Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 3 
За остварување правото за користење на сред-

ствата од глава II точка 1—3, 5, 7 ,8, 10—12, 23—27, 
33—35, 37 и 38 од Програмата, до Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
корисниците на средствата ја поднесуваат следнава 
документација-

А. ГОВЕДАРСТВО 

а) За зголемување на бројот на крави и стелни 
јуници од благородни раси (источно фризиска, хол-
штајн, монтафонска, сименталска и оберинталска) и 
нивни крстоски, купени или од сопствено производ-
ство, кои (ќе претставуваат проширена репродукција 
на основното стадо. 

Во општествен сектор: 

— список на набавените грла, по категории, од-
носно на грлата кои претставуваат проширена реп-
родукција на основното стадо, со податоци од ма-
тичната евиденција, 

— пријава за увоз на крави; 
— фактура од странскиот продавач на крави; 
— фактура за извршената набавка на крави и 

стелни јуници од земјата; 
— договор склучен помеѓу подносителот на бара-

њето и РО Земјоделски факултет — ООЗТ Институт 
за сточарство — Скопје за условите на водењето на 
матичната евиденција за целото стадо; 

— потврда од РО Земјоделски факултет — ООЗТ 
Институт за сточарство за квалитетниот приплоден 
и елитниот приплоден добиток кој потекнува од Е, 
1а и I класа, 

— доказ за потеклото и квалитетот на грлото 
(педигре) од организацијата на здружен труд или 
земјоделската задруга што го продала соодветното 
грло. 

Во индивидуален сектор: 

— список на крави и стелни јуници кои прет-
ставуваат проширена репродукција на основното ста-
до, со податоци од матичната евиденција; 

— доказ дека индивидуалниот земјоделец до де-
нот на поднесување на барањето имал најмалку две 
крави од благородна раса,-

— договор склучен помеѓу индивидуалниот зем-
јоделец и соодветната организација на здружен труд 
или земјоделската задруга,-

— доказ за водење на матична евиденција од 
РО Земјоделски факултет — ООЗТ Институт за сто-
чарство — Скопје, 

— договор склучен помеѓу индивидуалниот зем-
јоделец и општинската стручна служба — Центар 
за унапредување на индивидуалното земјоделство, со 
кои корисникот се обврзува договорениот број на 
крави да го задржи најмалку з години, 

— фактура од соодветна организација на здру-
жен труд за продадени крави и стелни јуници,-

— доказ за потеклото и квалитетот на грлото 
(педигре) од организацијата на здружен труд или 
земјоделската задруха што го продала соодветното 
грло. 

По исплатувањето на средствата на индивидуал-
ните земјоделци, во рок од еден месец се доста-
вува и-

— список за исплатени средства на индивидуал-
ните земјоделци кои одгледуваат крави и стелни ју-
ници. 

б) За зголемување на бројот на женски телиња 
за приплод од 6—12 месеци во општествен сектор: 

— список на женски телиња со податоци од ма-
тичната евиденција; 

— потврда од РО Земјоделски факултет — ООЗТ 
Институт за сточарство за потеклото на секое теле 
од родители класирани во Е, 1а и I класа. 

в) За набавка и одгледување на бикови од бла-
городни раси (монтафонскз и оберинталска) во ин-
дивидуален сектор во ридско-планинските подрачја.-

— потврда за извршено лиценцирање на бикови 
во населените места; 

— договор за одгледување на бикот за приплод 
склучен помеѓу општинската стручна служба — Цен-
тар за унапредување на индивидуалното земјоделство 
и одгледувачот на бикот, со кој одгледувачот се об-
врзува бикот да го користи за приплод најмалку з 
ГОДИНИ; 

— фактура од организацијата на здружен труд 
- репроцентар за продажба на соодветните бикови; 

— потврда за квалитетот на бикот од РО Зем-
јоделски факултет — ООЗТ Институт за сточарство. 

г) За стимулирање на еструсот кај уматичените 
крави во индивидуален сектор-

— договор склучен помеѓу општинската стручна 
служба — Центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство и соодветната организација на 
здружен труд,-

— записник од двете договорени странки за обе-
мот, населените места и другите поединости; 

— список на одгледувачите на тие крави. 

Б. ОВЧАРСТВО 

а) За набавка на овни оригинали од расата вир-
темберг за вештачко осеменување на овци во опште-
ствен и индивидуален сектор и на овни репродук-
ТОрИ: 

— фактура од организацијата на здружен труд 
— репроцентар за продажба на соодветните овни ; 

— доказ за квалитетот на произведените овни 
од РО Земјоделски факултет — ООЗТ Институт за 
сточарство,-

— список на крајните корисници на средствата 
со податоци од матичната евиденција,-

б) За зголемување на бројот на ѕвиски во матич-
ното стадо во општествен сектор, добиени со вкрсту-
вање на домашната популација овци со виртемберг 
овни, 
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— потврда за зголемениот број ѕвиски во матич-
ното стадо од РО Земјоделски факултет — ООЗТ 
Институт за сточарство, 

— потврда за водење матична евиденција од РО 
Земјоделски факултет — ООЗТ Институт за сточар-
ство. 

в) За вештачко осеменување во сезоната на мрка-
ње на овци во индивидуалниот сектор, за 10.000 
овци по 1.000 динари за секоја овца: 

— договор склучен помеѓу општинската стручна 
служба — Центар за унапредување на индивидуално-
то земјоделство и соодветната организација на здру-
жен Труд; 

— список на крајните корисници на средствата 
со податоци од матичната евиденција; 

— записник од двете договорени странки за бро-
јот на осеменетите овци. 

г) За доопремување на овчарските репроцентри, 
за користење на средства до 2 000.000 динари: 

— барање за одобрување на средства,-
— фактура за набавка на современа опрема за 

работа на репроцентрите (опрема за вештачко осеме-
нување на овци, за обележување, за мерење растот 
на овците, децимални ваги, комбинирани современи 
хранилки, матични книги и сл.). 

В. РИБАРСТВО 
а) За субвенционирање на цената на кафези за 

одгледување на риби-
— програма за организирање на кафезно произ-

водство на риби, 
— стручно мислење од РО Земјоделски факултет 

— ООЗТ Институт за сточарство — Скопје и од Де-
ловната заедница „Рибомакедонија" — Ресен, 

— фактура за набавка на кафези; 
— доказ за ангажиран соодветен стручен кадар. 
б) За одгледување, односно ширење на нови сое-

ви риби во рибниците: 
— програма за одгледување на нов сој риби во 

рибниците, 
— стручно мислење од РО Земјоделски факултет 

— ООЗТ Институт за сточарство — Скопје и Делов-
ната заедница „Рибомакедонија" — Ресен, 

— извештај за реализирање на програмата и до-
биен ефект, до крајот на ноември 1987 година. 

в) За одгледување на охридска пастрмка во риб-
ници до конзумна големина: 

— програма за одгледување на охридска пастрм-
ка во рибниците до конзумна големина,-

— стручно мислење од РО Земјоделски факултет 
— ООЗТ Институт за сточарство — Скопје и од Де-
ловната заедница „Рибомакедонија" — Ресен,-

— извештај за реализирање на Програмата и 
остварените резултати, до крајот на ноември 1987 
година, 

г) За субвенционирање на цената за произведен 
подмладок од топловодни и ладноводни видови риби: 

— програма за потребите од подмладок за пори-
бување во кафези и можностите за производство на 
истиот, со цена на чинењето по единица производ од 
Деловната заедница , Рибомакедонија" — Ресен; 

— извештај за реализирање на програмата и 
остварени резултати, до крајот на ноември 1987 го-
дина. 

д) За субвенционирање на трошоците за форми-
рање на репроцентар за речна пастрмка во Маврово-

— програма за формирање на репроцентар за 
производство на подмладок од речната пастрмка за 
порибување; 

— стручно мислење од РО Земјоделски факултет 
— ООЗТ Институт за сточарство — Скопје и од Де-
ловната заедница „Рибомакедонија" — Ресен; 

— извештај за реализирање на програмата и 
остварените резултати, до крајот на ноември 1987 
година.1 

Д. ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

а) За изградба на собирни станици за откуп и 
преработка на млеко и мандри 

— извод од инвестициона! а програма за изград-
ба на собирни станици за откуп и преработка на мле-

ко и мандри, со податоци за претсметковната вред-
ност и локација. 

б) За набавка на електрични апарати за молзе-
ње на крави за индивидуален сектор во кооперација' 

— дистрибутивен план од Републичкиот центар 
за унапредување на индивидуалното земјоделство 
„Примена“ — Скопје,-

— фактура за набавка на апарати за молзење 
на крави од ЗЗПК „Македонија“, прибавена од про-
изводителот на соодветната опрема, 

— доказ дека апаратот е предаден на крајниот 
корисник. / 

в) За набавка на хранилки за јагниња и овци, 
наменети за индивидуален сектор: 

— дистрибутивен план од Републичкиот центар 
за унапредување на индивидуалното земјоделство 
„Примена“ — Скопје,-

— договор склучен помеѓу Републичкиот центар 
за индивидуално земјоделство „Примена“ — Скопје 
и производителот на соодветната опрема,-

— доказ дека хранилката е предадена на крај-
ниот корисник. 

г) Учество во финансирање на трошоците за ор-
ганизирање на сточарски изложби и смотри. 

— програма за организирање на сточарски из-
ложби и смотри од Републичкиот центар за унап-
редување на индивидуалното земјоделство „Приме-
на“ — Скопје. 

д) За други трошоци потребни за спроведување 
на Програмата.-

— доказ за реализирање на недоволно предви-
дена мерка и др. 

Член 4 
Средствата од глава И точка %4—22 и 28—31 се 

исплатуваат во Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Средствата од глава II точка 1—13, 23—27 и 
32—38 по предлог на Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство се исплату-
ваат во Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-1191/1 
23 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

м-р Богдан Тодоровски, с. р. 

372. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член, 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 11 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 16 од Правилникот за реша-
вање на станбените прашања на работниците, доне-
сен од работниците во Основното училиште „Христи-
јан Карпош“ во Куманово, со референдум одржан на 
26 декември 1985 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на член 16 од Правилникот означен во 
точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што предвидувањето на основот придонес во ра-
ботата независно од обемот, сложеност и значењето 
на работните задачи кој работникот ги извршува, не 
е во согласност со уставното начело дека само тру-
дот и резултатите од трудот ја одредуваат материјал-
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ната и општествената положба на човекот. Воедно, 
во предлогот се наведува дека со оглед на тоа што 
во оспорениот Правилник за станбени односи не се 
обЈективизирани наведените подоснови на основот 
придонес во раоотата, ниту е утврден органот и пос-
тапката во КОЈ ќе се врши оценка на резултатите од 
трудот, постои можност за произволно и субјективно 
давање на оценка за резултатите од трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 16 од Правилникот е предвидено дека по основ 
на придонес во работата на работникот му се утвр-
дуваат бодови во зависност од постигнатите резул-
тати на трудот и тоа за квалитетно извршени работи 
и работни задачи се добиваат 15 бода, солидно извр-
шени работи 10 бода, задоволително 5 бода и за 
незадоволително извршување на работните задачи не 
се определени бодови 

Понагаму; Судот утврди дека во Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи во озна-
ченото Училиште се определени основи за вреднува-
ње на постигнатите резултати во работата и утвр-
дени се бодови за просечно, натпросечно и потпро-
сечно извршување на работните задачи кај сите ра-
ботници во ?училиштето, за што оценка врши Коми-
сија за вреднување на резултатите од трудот. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 26/73, 14/78, 
27/86) самоуправно право е на работниците во орга-
низациите на здружениот труд, во согласност со 
Уставот и законот, да определат такви основ,и и ме-
рила за утврдување редот на првенството за добива-
ње на стан со кои пред се ќе се оствари уставното 
начело на заемност и солидарност во задоволувањето 
на станбените потреби на работниците. При утврду-
вањето на тие основи и мерила, работниците освен 
социЈално-економските основи можат да предвидат и 
основи што се поврзани со придонесот на работни-
кот во работата, под услов тие согласно член 129 
став з од Законот за здружениот труд да се засно-
ваат врз објективизирани основи и мерила. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај при-
донесот на работниците во работата при утврдува-
њето редот на првенството за добивање на користе-
ње стан во општествена сопственост се вреднува во 
зависност од придонесот утврден според основите и 
мерилата предвидени во Правилникот за распределба 
на средствата за лични доходи, меѓу кои и обемот 
и сложеноста Судот утврди дека член 16 од означе-
ниот Правилник не е во несогласност со Уставот на 
СР Македонија и не е во спротивност со член 129 
став 3 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр 173/86 
11 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

373. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 11 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 30 став 3 од Правилникот 
за основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи на работниците во Радио Телевизи-
ја Скопје, Основна организација на здружен труд 
„Телевизија“, донесен со референдум одржан на 20 
мај 1985 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Радио Телевизија Скопје, Основна ор-
ганизација на здружен труд „Телевизија“, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти 

3. На седницата Судот утврди дека во член 30 
став 3 од Правилникот за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи е предви-
дено процена на резултатите од работата на работ-
ниците со посебни овластувања и одговорности да 
врши директорот на Основната организација. 

Според член 181 став 2 и став з од Законот за 
здружениот труд, за остварување на поединечните 
права, обврски и одговорности на работниците одлу-
чуваат работниците непосредно, работничкиот совет 
или комисија што тој ја формирал. 

Согласно член 508 и 509 став 2 од Законот за 
здружениот труд, и работниците со посебни овласту-
вања ги остваруваат правата, обврските и одговор-
ностите од работниот однос според одредбите на 
тој закон за работните односи што се однесуваат на 
работниците во основната организација. 

Судот исто така утврди дека ниту Законот за 
здружениот труд ниту посебните закони кои се одне-
суваат на Радио Телевизија Скопје не содржат одред-
би кои го овластуваат директорот на основната орга-
низација да врши процена на резултатите од рабо-
тата на работниците со посебни овластувања. 

Според мислењето на Судот, фактот што работо-
водниот орган има најголем увид во работата на ра-
ботниците со посебни овластувања може да биде од 
значење само за давање мислење на органот што од-
лучува за остварувањето на нивните поединечни пра-
ва, обврски и одговорности, а не и за предвидување 
на правото на работоводниот орган за тоа непосред-
но да одлучува 

Со оглед на тоа што за резултатите од работа-
та на работниците со посебни овластувања, не одлу-
чува работничкиот совет, односно негова комисија, 
во смисла на член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, туку директорот на основната органи-
зација, Судот утврди дека оваа одредба на оспоре-
ниот Правилник е во спротивност со означената од-
редба од Законот за здружениот труд 

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

У. бр. 123/86 
11 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

374. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по јавната расправа одржана на 12 март 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УТВРДУВА дека член 37 од Самоуправна-
та спогодба за утврдување на единствена социјална 
политика и солидарност на Работната организација 
Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски-
Борче" во Скопје, донесена на Собирите на работ-
ниците на основните организации и Работната заед-
ница на 12 ноември 1976 година, во времето на не-
говото важење бил во спротивност со Законот за 
здружениот труд и не бил во согласност со Зако-
нот за работни односи. 

Оваа одлука има исто правно дејство како и 
одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

2 СЕ УКИНУВА член 60 од Самоуправната спо-
годба за единствена социјална политика на врабо-
тените во Сложената организација на здружен труд, 
Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски-Бор-
че" во Скопје донесена на Собирот на работниците 
на 26 декември 1985 година 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената организација на здруже-
ниот труд на начин предвиден за објавување на са-
моуправни општи акти 
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4. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје со предлог поднесен до Ус-
тавниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на членот 37 од 
актот означен во точката 1 од оваа одлука На јав-
ната расправа предлагачот го прошири предлогот и 
на член 60 од Спогодбата означена во точката 2 од 
оваа одлука Според наводите во предлогот оспоре-
ните членови се во спротивност со член 170 од За-
конот за здружениот труд и не се во согласност со 
член 8 и 15 од Законот за работни односи, затоа што 
лицата кои се членови на семејство на загинат, по-
чинат или на работник кој станал инвалид од I ка-
тегорија засноваат работен однос без објавување на 
оглас односно конкурс. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека во 
означената организација е донесена Самоуправна 
спогодба во Koja според начелото на заемност и со-
лидарност е утврдена единствена социјална политика 
на вработените која се изразува преку превентивна 
здравствена заштита на работниците, социјална заш-
тита и фонд на солидарноста Меѓу другите форми 
на давање на социјална заштита е предвидено и дава-
ње на помош на семејствата на загинатите и умре-
ните работници, па меѓу одредбите со кој се уредува 
оваа помош е и оспорениот член 37 кој предвидува 
можност да биде примен на работа некој член од 
семејството на работник кој загинал, умрел или пос-
танал инвалид од I категорија 

Исто така, Судот утврди дека на 12 декември 
1985 година е донесена нова самоуправна спогодба со 
чие стапување во сила престанала да важи првооспо-
рената спогодба. Во член 60 од новата Самоуправна 
спогодба во основа е содржана истоветна одредба со 
која потписниците на спогодбата се согласни децата 
на починатите работници на Органско хемиската ин-
дустрија и на инвалидите на трудот со загубена ра-
ботна способност да бидат прифаќани во работната 
организација, основните организации и работната за-
едница за вработување по завршеното школување 

Според мислењето на Судот оспорените самоук 
равни спогодби во кој е предвидено децата на по-
чинатите, п о з н а т и т е и работниците кои станале ин-
валиди на трудот да бидат примени односно прифа-
ќани во работната организација, даваат можност во 
овие случаи да се заснова работен однос без оглас 
односно конкурс 

6. Обласно член 16? од Законот за здружениот 
труд, секој може слободно и рамноправно под ед-
накви услови да заснова работен однос со работни-
ците во основната организација 

Според член 170 од истиот Закон, основната ор-
ганизација е должна да ги објави, на начин утврден 
со закон, условите на работникот што треба да ги 
исполнува за вршење на работи односно работни 
задачи за чие вршење ќе заснова работен однос 
(оглас односно конкурс) 

Во член 8 од Законот за работните односи е 
„предвидено дека основната организација е должна, 
потребата за работници за вршење на определени 
работи односно работни задачи и условите што ра-
ботниците треба да ги исполнуваат да ги објави во 
оглас, односно конкурс преку средствата за јавно 
информирање и да ја извести надлежната самоуп-
равна интересна 'заедница за вработување 

Од друга страна, пак, Законот за работните од-
носи во член 15 таксативно ги наведува случаите на 
засновање на работен однос без да се објави конкурс 
или оглас. 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка основната организација е должна потребата за 
работници да ја објавува преку средствата за јавно 
информирање, преку оглас односно конкурс, Огласот, 
односно конкурсот треба да овозможи остварување 
на правото на работа, слобода на работа и достап-
ност на секое работно место и функција во опште-
ството на секој граѓанин под еднакви услови утвр-
дено во самоуправниот општ акт Во конкретниот 
случај според мислењето на Судот предвидените ос-
нови можат да бидат само како дополнителни при 
утврдување на приоритет при вработување преку 

што организацијата ќе остварува социјална политика, 
меѓутоа во рамките на со закон утврдените услови. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај вон 
од законски!е услови со оспорените членови се соз-
дава можност надвор од случаите предвидени со за-
кон засновање на работен однос без објавување на 
оглас односно конкурс. Судот утврди дека оспоре-
ните одредби не се во согласност со Законот за ра-
ботните односи и се во спротивност со Законот за 
здружениот труд. 

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

У бр 234/86 
12 март 1987 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р 

375. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија и член 20 став 1 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по јавната рас-
права одржана на 12 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ Одлуката бр 03-38/1 за упла-
та на надоместок на редовните ученици од проце-
сот на трудот и затекнатите редовни ученици — 
порано вонредни ученици за настава и изведување 
на испити (порано вонредни испити) за степен на 
струка, донесена од Работничкиот совет на Економ-
ско-трговскиот училишен центар „Кузман Јосифов-
ски-Питу" во Прилеп, на седницата одржана на 19 
април 19Ѕ5 година и Одлуката бр 03-38/2 за изме-
на и дополнување на оваа одлука, донесена од Ра-
ботничкиот совет на истиот Центар, на седницата 
одржана на 5 декември 1985 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означениот училишен центар на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти 

3 Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр 262/85 од 24 декември 1986 година поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на одлу-
ките означени во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што со нив Работничкиот совет на Центарот утврдил 
плаќање надоместоци за извршени образовни услу-
ги и нивната висина без претходно утврдување на 
условите од Заедницата за насочено образование за 
задоволување на потребите на граѓаните во областа 
на насоченото образование 

4 На јавната расправа, Судот утврди дека со 
оспорените одлуки е предвидено плаќање на надо-
местоци за1 определен вид образовни услуги. Така, 
со членовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од првооспорената 
Одлука се предвидени начинот на уплатата и ви-
сината на средствата на надоместокот за извршените 
услуги (настава, консултации, испити, завршен испит 
и другите материјални трошоци) Судот, исто така, 
утврди дека со овие одлуки е предвидена обврска 
овие трошоци да ги поднесуваат редовните ученици 
од процесот на трудот и затечените од порано вон-
редни, сега редовни ученици, односно организациите на 
здружениот труд каде се вработени, бидејќи Цента-
рот не обезбедувал средства од други извори. Нај-
после, Судот утврди дека Републичката заедница на 
насоченото образование не ги утврдила условите за 
задоволување на потребите и интересите на граѓа-
ните во областа на насоченото образование во непо-
средните односи со организациите од насоченото об-
разование 

5 Согласно член 18 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија, работниците во основните организации на 
здружениот труд што вршат дејности во областа на 
образованието и на другите општествени дејности, 
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стекнуваат доход со слободна размена на својот труд 
со трудот на работните луѓе чии потреби и интере-
си во тие области ги задоволуваат. Според став 2 на 
оваа уставна одредба, слободната размена на својот 
труд работниците во овие организации на здруже-
ниот труд ја остваруваат непосредно со работните 
луѓе чии потреби и интереси ги задоволуваат или 
преку нивните организации на здружениот труд и 
самоуправните интересни заедници односно во рам-
ките на самоуправните интересни заедници 

Во член 191 од Законот за насоченото образо-
вание („Службен весник на СРМ'- бр 16/85) е пред-
видено работниците во организациите на насоченото 
образование доходот на основната организација, со 
слободна размена на трудот, да го стекнуваат врз 
основа на самоуправно договорниот надоместок (це-
на на услугата) и тоа од вкупниот1 приход што ќе 
го оствари организацијата со слободна размена на 
трудот во рамките и преку Заедницата за насочено 
образование и од вкупниот приход остварен со врше-
ње на услуги и продажба на производи и по други 
основи во согласност со Законот 

Според член 195 став 4 од истиот Закон, пак, 
организацијата на насоченото образование нема пра-
во да стекнува доход по повеќе основи за истата 
дејност, услуга и програма Според член 196 од За-
конот, граѓаните можат своите потреби и интереси во 
областа на насоченото образование да ги задоволу-
ваат во непосредни односи со организациите за на-

сочено образование под услови што ги утврдува за-
едницата на насоченото образование во која е здру-
жена организацијата за насочено образование 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека материјалните потреби организациите 
од насоченото образование, меѓу другото, ги обез-
бедуваат и со слободна размена на трудот во непос-
редни односи со граѓаните, но под услови утврдени 
од Заедницата на насоченото образование во која е 
здружена организацијата за насочено образование. 

Со оглед на тоа што со оспорените одлуки Ра-
ботничкиот совет на Центарот утврдил плаќање на-
доместоци за извршени образовни услуги и нивната 
висина, без претходно да бидат утврдени условите 
од Заедницата за насочено образование, за задово-
лување на потребите на граѓаните во областа на на-
соченото образование, Судот смета дека овие одлуки 
не се во согласност со означените уставни и закон-
ски одредби. 

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

У. бр 262/85 
12 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

147. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 16 од Ста-

тутот на здружената самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита на град Скопје, Собранието 
на Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, на седницата 
одржана на 23 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСОЧИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНО-
ВИЦИ КАКО И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ 
И ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Основиците и височината на придонесите за 

здравствена заштита на корисниците на здравствена 
заштита за кои со закон не се утврдени основици, 
како и за одделни категории корисници утврдени со 
Одлуката на Собранието на Здружената градска за-
едница бр 02-1340/6-г од 29 X 1981 година, се ва-
лоризираат за 1987 година со пораст од 96,^Vo во 
однос на основиците утврдени за 1986 година 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се применува од 1 јануари 1987 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ“ 

Бр 02-4136/4 
23 април 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

П р и м д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с р 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

НЕГОТИНО 
148. 

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 
ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, 
на седницата одржана на 19 февруари 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 

РАБОТОДАВЦИ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основици за прес-
метување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита на лица вработени кај приватни работодав-
ци за кои со Закон не се утврдени основици на 
придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствена заштита и за остварување на 
одредени права од здравствената заштита на лица 
вработени кај приватни работодавци претставува до-
говорениот чист личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот кој што не може да биде по-
мал од 

— за неквалификувани ра-
ботници и домашни по-
мошнички — 30 ООО динари,-

— за полуквалификувани ра-
ботници - 40 000 динари; 

— за квалификувани работ-
ници - 50 000 динари; 

— за висококвалификувани 
работници - 60 ООО динари; 

— за работници со висока . 
стручна подготовка — 70 000 динари. 

Доколку во текот на годината износите предви-
дени во претходниот став останат под износот на 
гарантираниот личен доход, за основица во смисла 
на оваа Одлука се зема гарантираниот личен доход 
во СР Македонија 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр 
0231-44/7 од 4. II 1986 година 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1987 година 

0211 бр 43-8 
19 февруари 1987 година Претседател, 

Неготино д-р Киро Бајатов, с. р, 
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ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - НЕГОТИНО 
149. 

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 1 од За-
конот за изменување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на културата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 43/78) и член 23 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Неготино, на седницата одржана на 2 
март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА - НЕГОТИНО 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ 

за култура што ОЗТ ги плаќаат од доход, работ-
ните луѓе од личниот доход од нестопанство и тра-
ганите КОИ вршат самостојна стопанска и нестопан-
ска дејност и граѓаните кои вршат земјоделска деј-
ност. 

Член 2 
Во 1987 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси.-
1. придонес од доход на ОЗТ по стапка од 

О, 60; 
2. придонес од личен доход од нестопанството, 

по стапка од 0.30; 
3. придонес од личен доход од вршење на зем-

јоделска дејност, по стапка од 1,00; 
4. придонес од вршење на самостојна стопанска 

и нестопанска дејност, по стапка од 1,00. 

Член 3' 
По исклучок од претходниот член ОЗТ од не-

посредната детска заштита, основното образование, 
органите на управата, посебните, самостојните и 
правосудните органи ќе плаќаат придонес по стап-
ка од 0,15%'. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 годи-
на и ќе се објави во „Службен гласник на општи-
ната Неготино“ и „Службен весник на СРМ“. 

март 1987 година Претседател, 
Неготино Илија Ташев, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - НЕГОТИНО 

150. 
-Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура („Службен весник на СРМ“ бр 5/74) и член 
90 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Не-
готино, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 12 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУ-
РА - НЕГОТИНО И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата, однос-

но стапките на придонес што ги плаќаат основните 
организации на здружен труд во областа на стопан-
ството од остварениот доход, работните луѓе од ли-
чен доход од нестопанство, од земјоделска дејност 
и самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност, а заради обезбедување на средства на ОСИЗ 
за физичка култура — Неготино и РСИЗ за физичка 
култура за 1987 година 

Член 2 
За остварување на својата програма во 1987 го-

дина, ОСИЗ за физичка култура — Неготино сред-
ствата ќе ги обезбедува од следните извори: 

— придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка од 0,500/о; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 0,60%, 

— придонес од личен доход, од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,00%; 

— придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

непосредната детска заштита, основното образова-
ние, органите на управата, посебните, самостојните 
и правосудните органи ќе плаќаат придонес од ли-
чен доход од ^стопанство по стапка од 0,30%. 

Член 4 
ОСИЗ за физичка култура — Неготино за оства-

рување на програмата на РСИЗ за физичка, култура 
од општ интерес за Републиката, здружува средства 
врз основа на посебен договор 

Член 5 
,Се овластува Службата на општественото книго-

водство средствата договорени за 1987 година за 
РСИЗ за физичка култура да ги издвојува на нивна 
жиро сметка врз основа на посебно овластување ка-
де (ќе биде утврдена динамиката на пренесувањето 
на средствата за 1987 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на СРМ“ и 
„Службен гласник на општината Неготино“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година 

Бр 02-14/87 
16 март 1987 година 

Hei отино 
Претседател, 

Ристо Бунаров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ -
ПРИЛЕП 

151. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ“ бр 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 41/81), 
член 31 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за култура и информирање — 
Прилеп, Собранието на ОСИЗ за култура и инфор-
мирање — Прилеп, на седницата одржана на 30 март 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот и личните доходи на органи-
зациите на здружен труд и други организации и за-
едници, по основ на кои се обезбедуваат средства 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
култура и информирање — Прилеп за задоволување 
на договорените заеднички потреби во областа на 
културата и информирањето од општ интерес на 
општината 

Член 2 
За 1987 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси на Општинската самоуправна интересна 
заедница за култура и информирање Прилеп, и тоа-

— придонес од доход на организациите на здру-
жен труд од стопанството, по стапка од 1,20%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 0,50%, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,50%; 



Стр. 384 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 мај, 1987 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 2% 

Член 3 
Организациите од областа на културата и ин-

формирањето нема да го пресметуваат и плаќаат 
придонесот од член 2 точка 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата па средствата ќе ги 

врши Службата на општественото книговодство Фи-
лијала — Прилеп, на начин и според обрасци утвр-
дени со Упатството за начинот за пресметување и 
плаќање на данок од доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 И 2/80) 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр 08-4/2 од 13 јануари 1987 
година. 

Бр. 08-50 
31 март 1987 година 

Прилеп 
Претседател, 

Орде Конески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 

152. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 136 од Статутот на Општинската 
заедница за здравствена заштита, Собранието на Оп-
штинската заедница за здравствена заштита — Штип, 
на седницата одржана на 25 феврури 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката за здру-

жување на средства за здравствена заштита за 1987 
година. 

Средствата за здравствена заштита на Заедница-
та за здравствена заштита се здружуваат врз основа 
на програмата за работа и развој на Општинската 
заедница за здравствена заштита по стапка од 910/о од 
бруто личниот доход и други примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство на работници испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници), се определу-
ва по стапка од 25% од утврдената основица, што 
ја претставува месечниот просечен личен доход на 
работни организации исплатен во годината што и 
претходи на годината во којст е испратен работни-
кот, во странство, односно просечниот месечен нето 
личен доход во матичната организација остварен во 
претходната година на сите работници од катего-
ријата што ја има деташираниот работник за работ-
ници кои не оствариле личен доход во претходната 
година 

Основицата од претходниот став се исплатува во 
текот на годината како аконтација По завршна смет-
ка утврдените основици се пресметуваат и уплату-
ваат зголемени со просекот на зголемениот личен 
доход во матичната организација според претходната 
година. 

Член 3 
За лицата кои работат но договор со дело се 

пресметува и придонес за здравствена заштита во 
случај несреќа на работа и професионално заболу-
вање по стапка од 6% од исплатениот надоместок. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврз-

ниците на придонес на начин утврден со закон и 
статут на Заедницата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за здружување на сред-
ства за здравствена заштита. 

Бр 06-6/7 
25 февруари 1987 година 

Штип 
Претседател, 

Наделѕда Коцева, с. р 

153. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за здравството и здрав-
ственото осигурување и член 31 од Статутот, Собра-
нието на Општинската заедница за здравствена заш-
тита — Штип, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зацијата на здружен труд во здравството — дава-
тели на услугите, одржана на 25 февруари 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во пос-

тојан месечен износ за 1987 година се плаќа и тоа: 
1) за учениците во стопанство односно за учени-

ците во училиштата за квалификувани работници, во 
кои покрај училишната се изведува и практична ра-
бота во работната организација; училиштата или 
приватниот работодател, во износ од 400 динари ме-
сечно за целосна здравствена заштита,-

2) за ученици односно — студенти — странски 
државјани кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата доколку со ме-
ѓународна спогодба не е определено поинаку, во из-
нос од 3 606 динари месечно за целосна здравствена 
заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, а кои на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 400 динари месечно за 
целосна здравствена заштита, 

4) за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на На-
родното собрание или од страна на Извршниот совет 
— во износ од 3 606 динари месечно, 

5) за членовите на семејствата на југословенски-
те државјани во странство кои не се здравствено оси-
гурени по прописите на земјата во која работат или 
според меѓународната спогодба а пред стапување во 
работен однос во странство имале живеалиште на 
територијата на оваа Заедница — во износ од 3 606 
динари месечно по член, 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување, во износ од 400 динари месечно за 
целосна здравствена заштита, 

7) за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на извршувањето задачи на територијалната одбрана 
— во износ од 400 динари месечно на име придонес 

за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести, 

8) за ученици во средните училишта и студенти 
во виши и ВИСОКИ ШКОЛИ, факултетите, уметничките 
академии за времетраењето на практичната работа 
во врска со наставата, во износ од 400 динари ме-
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сечно на име придонес за несреќа на работа и за-
болување од професионални болести, 

9) за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 400 динари 
месечно и тоа на име придонес за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и профе-
сионални болести; 

10) за лица припадници на доброволни организа-
ции на противпожарна заштита, во износ. од 300 
динари месечно на име придонес за здравствено оси-
гурување во случаЈ несреќа на работа и заболување 
од професионални болести, 

11) за земјоделците кои го здружиле своето зем-
јиште со основни организации на здружен труд, во 
износ од 2 400 динари месечно за целосна здрав-
ствена заштита 

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, со статутот и 
други општи акти на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Штип 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1987 година 

Бр 06-6/8 
25 февруари 1987 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, с. р. 

154. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 136 став 1 точка 6 од Статутот 
на Општинската заедница за здравствена заштита, 
Собранието на Општинската заедница за здравстве-
на заштита — Штип, на седницата одржана на 25 
февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУШАЛ-
НИОТ ИЗНОС ПО ДОМАЌИНСТВО И ПАУШАЛЕН 
ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ОД РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП 
ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, здружуваат средства за здравствена заш-
тита 2510/о од катастарскиот доход и паушалниот из-
нос од 5 ООО динари по домаќинство годишно 

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност, 
а немаат сопствена земја здружуваат средства за 
здравствена заштита од 20 ООО динари по член на 
домаќинство годишно. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1987 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“ 

Бр. 06-6/9 
25 февруари 1987 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, с р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решение-
то Срег. бр. 1291 од 26. XJI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-198-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената во РО Народен театар — Кума-
ново, ул. „Кирил и Методиј“ бб, со следните подаг 
тоци: Досегашниот в. д. директор Јовица Станковски 
се именува за директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1291/86. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1023 од 29. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-405-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар споредната дејност на РО Ветери-
нарна станица „Неготино“, Ц. О., Неготино ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 12, со следните податоци: 

02.0140 — сточарско производство, 
020211 — жита и мелнички производи (сточна 

храна), 
070214 — добиток и живина, 
070219 — разни животни производи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1023/86. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1287 од 29. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-1590-25-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ООЗТ Медицински факултет, О. Сол. 
О. со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар 
за медицински науки, ООЗТ Клиника за хематологија 
— Скопје, ул „Водњанска" бр. 17, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник проф д-р 
Ненад Марковиќ, в. д. претседател на КРО, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник проф. 
д-р Тодор Стојчевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1287/86. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1267 од 22 XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр 1 571-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Републичкиот завод за 
унапредување на домаќинството, Ц. О — Скопје, 
ул „Водњанска" бб, со следните податоци- Досегаш-
ниот в д. директор Пиерина Ассиси-Кузеска се име-
нува за директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 1267/Ѕ6. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1286 од 24. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-521-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Основното училиште „Кирил Пејчи-
новиќ", Ц. О — Скопје, ул. „700" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Атанас 
Димитров, директор, а се запишува новиот застапник 
Бошњак Цветанка, в д директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1286/86. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 1281 од 24 XII. 19Ѕ6 година, на ре-
гистарска влошка бр l - so?-ooo , ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Дом на младите „25 
Мај“, Ц О — СкопЈе, Кеј „Димитар Влахов“ бб, со 
следните податоци- Досегашниот застапник в. д. ди-
ректор Гоце Димовски се запишува како директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 1281/86 ' (7) 



Стр. 386 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 мај, 1987 

Окружниот: стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1067 од 22. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-749-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Занаетчиската изолатерска задруга „Изо 
Скопје“, Р. О„ ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 16, Град-
ски ѕид кула бр. 11, со следните податоци- Се брише 
досегашниот застапник Андоновски Герасим, дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Спировски Ди-
митрија, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. 
бр. 1067/86. (463) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека со решение Рл. бр. 1/87 од 18. III. 1987 годи-
на, ја спроведува постапката за редовна ликвидација 
на ликвидациониот должник Градежна производна 
услужна занаетчиска задруга „Беровец“ — Скопје 

За Ликвидационен управител се определува ли-
цето Миновски Мартин од Скопје, ул „Народен 
фронт“ бр. 13/2-14 — Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот за редовна лик-
видација во „Службен лист на СФРЈ“ да ги пријават 
своите побарувања до Ликвидациониот совет со под-
несок во два примероци со докази 

Се покануваат должниците своите долгови да ги 
измират без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата за 6 V. 1987 година во 8 часот во овој суд, 
соба бр 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл бр 
1/87. ' (122) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 
22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување 

1. Општи карактеристики-
Извршување на набавка, монтажа, испитување и 

пуштање во работа на опрема за проширување на 
трафостаница 110/6 KB, Рудник „Суводол“, според 
тендер документација 

2. Услови-
Извршувањето на работите ќе се отстапи на по-

добен и најповолен понудувач 
3. Место. 
Извршувањето на работите ќе сет врши во Руд-

никот „Суводол“ — с Суводол 
4. Цена-
Понудата треба да содржи вкупна и поединечна 

цена по позиции 
5 . РОКОВИ: 

— Рок за комплетно завршување на работите е 
шест месеци од денот на склучувањето на договор. 

— Рок за поднесување на пријава за подобност 
и понуда е 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ“. 

6 Останато-
Пријавата за подобност треба да содржи: 
— име и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација на дејноста, 
— референц листа на изведени исти или слични 

работи, 
— извод од завршната сметка за 1986 година и 

периодичната пресметка за последниот пресметковен 
период, 

— расположливи капацитети на работна сила и 
механизација, 

— проспекти и каталози за материјалите; 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидените работи, 
— гаранција за квалитетот на работите и опре-

мата и 
— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-

торот и тендер документацијата. 
Пријавата за подобност и понудата се подне-

суваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“ — Капи-
тална градба, по пошта или непосредно на инвести-
торот, во одвоени и запечатени обвивки со назнака: 
„Не отворај — пријава за подобност“ и ,„Не отво-
рај — понуда“ и со назнака на конкурсот. 

Тендер документацијата може да се добие не-
посредно од инвеститорот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се 
изврши од комисија формирана од инвеститорот, во 
просториите на инвеститорот, а за часот на отвора-
њето на пријавите за подобност, како и за денот, ча-
сот и местото ria отворањето на понудите понудува-
чите дополнително ќе бидат известени 

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе 
комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот. 

Инвеститорот во рок од 30 дена од завршување-
то на конкурсот ќ е изврши избор на најповолен 
понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 
097-33-255, телекс 53-148 (151) 

Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр 
22/84), РО РЕК „Битола“ Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување 

1 Општи карактеристики 
Испорака на опрема и монтажа на главен дис-

печерски центар на ПК „Суводол“ — Битола според 
тендер документација 

2. Услови-
Изведувањето на работите ќе се отстапи на по-

добен и најповолен понудувач 
3 Место -
Изведувањето на работите ќе се врши во ПК 

„Суводол“ — Битола, с Суводол 
4. Цена 
Понудата треба да содржи вкупна и поединечна 

цена по позиции 
5. Рокови-
Понудата треба да содржи рок за извршување 

на работите 
Рок за поднесување на пријава за подобност и 

понуди е 30 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ“. 

6 Останато 
Пријавата за подобност треба да содржи-
— име и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација на дејноста; 
— референц листа на изведени исти или слични 

работи, 
— извод од завршната сметка за 1986 год. и 

периодична пресметка за последниот пресметковен 
период,-

— расположиви к а п а ц и т е т на работна сила и 
механизација; 

— проспекти и каталози,-
— начин на пресметка на дополнителни и не-

предвидени работи,-
— гаранција за квалитетот на работите и опре-

мата; 
— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-

торот по конкурсот и тендер документацијата. 
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Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“ РЗ-ЗС и КГ 
Суводол — Битола по пошта или непосредно, во 
одвоени и запечагени обвивки со назнака ,„Не отва-
рај — пријава“ и „Не отварај — понуда“ и со наз-
нака на конкурсот. 

Тендер документацијата може да се добие од 
инвеститорот по претходна уплата на износ во ви-
сина од 15.000 дин на жиро сметка бр. 40300-762-4286 
СОК — Битола со назнака за откуп на тендер до-
кументации по конкурс објавен во ,„Службен весник 

/ на СРМ“. 
Отворањето на пријавите за подобност ,ќе се из-

врши од Комисија петтиот ден од завршувањето на 
конкурсот во просториите на инвеститорот, а за ча-
сот на отворањето на пријавите и за денот и часот 
на отворањето на понудите од подобните понудува-
чи, понудувачите дополнително Ќе бидат известени 

Одлука за подобност на понудувачите (ќе донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, и потоа во рок од 30 дена .ќе изврши 
избор на најповолен понудувач 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел 
097-33-255, телекс 53-148 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови (,„Службен весник на СРМ“ бр 17/79, 46/82 
и 27/86), собранијата на општините Гази Баба, Кисе-
ла Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат 

ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТИНСКИОТ 
СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на претседател на судот 
треба да ги исполнуваат следните услови-

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење, 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција 
Заинтересираните кандидати пријавите со пот-

ребните документи треба да ги достават до Собра-
нието на општината Чаир — Комисија за прашањата 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на ова соопштение 

СОДРЖИНА 
Страна 

358. Одлука за помилување на осудени лица 365 
359. Одлука за избор на претседател на Устав-

ниот суд на Македонија — — — — — 365 
360. Заклучоци на Собранието на СРМ — - 365 
361. Уредба за критериумите и нормативите 

за распоред на граѓаните и материјалните 
средства за потребите на цивилната заш-
тита, службата за набљудување и извес-
тување и самоуправните организации и 
заедници во војна и начинот на водење 
евиденција на обврзниците по основ на 
работна обврска — — — — — — — 369 

362. Одлука за начинот на исплатување на на-
доместок на личниот доход и на други 
парични надоместоци на лицата во ре-
зервен состав за време на служба во 
територијална одбрана — — — — — 374 

363. Одлука за измена на намената на сред-
ства за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1987 година — — 375 

364. Одлука за пропишување мерка на непо-
средна контрола на цените — определу-
вање највисоко ниво на цените — надо-
месток за користење на радио-дифузните 
приемници — — — — — — — — 376 

365 Одлука за давање согласност на Тарифата 
за наградата и надоместокот на трошо-
ците за работата на адвокатите на Адво-
катската комора на Македонија — - — 376 

366. Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на придонесот што се наплатува 
во корист на Црвениот крст на Македо-
нија — — — — — — — — — 376 

367. Одлука за висината на дневниците за слу-
жбени патувања на работниците во ре-
публичките органи на управата и во ре-
публичките организации и на функционе-
рите и раководните работници што ги име-
нува односно назначува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 376 

368 Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот за одвоен живот од семејството 377 

369. Наредба за утврдување на основата за 
определување на боречкиот додаток на 
учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија 
во 1987 година — — — — — — — 377 

370. Правилник за начинот на вршењето на 
рибарско-чуварската служба — — — — 377 

371. Упатство за начинот на остварување на 
правото за користење на средства за пот-
тикнување на развојот на сточарството, 
рибарството и пчеларството во 1987 година 378 

372 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр 173/86 од 11 март 1987 година — 379 

Ј73. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр. 123/86 од 11 март 1987 година — 380 

374 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 234,86 од 12 март 1987 година — 380 

375 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр 262у85 од 12 март 1987 година — 381 

Општи аки и на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

147. Одлука за валоризација на основиците и 
височината на придонесите за здравствена 
заштита на корисниците на здравствена 
заштита за кои со закон не се утврдени 
основици, како и валоризација на основи-
ците и височината на придонесите за од-
делни категории корисници за 1987 година 382 

НЕГОТИНО 
148. Одлука за утврдување основици за плаќа-

ње и пресметување придонеси за здрав-
ствена заштита на лица вработени кај при-
ватни работодавци — — — — — — 382 

149 Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за ОСИЗ за култура — Не-
готино — — — — — — — — - 383 

150. Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка за здрул^ување на средства за ос-
тварување на Програмата на ОСИЗ за 
физичка култура — Неготино и здружу-
вање на средства во РСИЗ за физичка 
култура за 1987 година — — — — — 383 

ПРИЛЕП 
151. Одлука за утврдување на стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за култура и информи-
рање за 1987 година — — — — — 383 

ШТИП 
152. Одлука за здружување на средства за 

здравствена заштита за 1987 година — — 384 
153. Одлука за постојните износи на придоне-

сите за здравствено осигурување на оддел- . 
ни категории лица надвор од работен од-
нос за 1987 година — — — — — — 384 

154. Одлука за здружување на средства за 
здравствена заштита од катастарскиот до-
ход, паушалниот износ по домаќинство 
и паушален износ по член на домаќин-
ство од работните луѓе што вршат земјо-
делска дејност од подрачјето на општи-
ната Штип за 1987 година — — — — 385 
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НОВИ ИЗДАНИЈА 
ЗАКОН ЗА ОПШТАТА 
УПРАВНА ПОСТАПКА 

со објаснувања и со предметен регистар 
— Второ изменето и дополнето издание 

Цена на еден примерок 1.700. — динари 

ЗБИРКА НА П Р О П И С И 
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика 
и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена на збирката е 980. — динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Цена на збирката е 1.250 — динари 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Цена на еден примерок 260. — динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
Цена на еден примерок 200. — динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА 

(сојузен и републички) 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена на збирката е 1400. — динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
книга Ш Цена на еден примерок 1.500. — динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

со експозе 
и со основни индикатори на развојот на СР Македонија за 
периодот 19Ѕ6—1990 

Цена на еден примерок 500. — динари 

ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 2000 ГОДИНА 

со основни индикатори на развојот на СР Македонија за 
периодот од 1986 до 2000 година 

Цена на еден примерок 480. — динари 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ - 91000 - Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје. 


