
„Службен весник ва ДОМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 198« година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

693. 
Врз основа на член 376 9тав 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУ-
ВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБ-

ВРСКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА, ПОКРИВАЊЕ, 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

\ 
Се прогласува Законот за престанување на важ-

носта на Законот за здружување на дел од средства-
та на -општествената репродукција за намирување на 
обврската на СР Македонија за • покривање на курс-
ните разлики, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го. донесе на седницава на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 септември 1988 
година. 

Бр: 08-2789 
20 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на. СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВА* 
ЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПО-

КРИВАЊЕ НА КУРСНИТЕ .РАЗЛИКИ 

Член 1 
* Закрнот за здружување на дел од средствата на 

општествената репродукција за намирување на обвр-
ската на СР Македонија за покривање на курсните 
разлики („Службен весник на СРМ" број 4/87), пре-' 
станува да важи со влегување во, сила на овој закон. 

Член 2 
Здружените сре,дства уплатени на посебната ре-

публичка сметка — Средства за намирување на об-
врската на СР Македонија за покривање на курсните 
разлики, ќе се вратат на организациите на здруже-
ниот труд во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, без пресметување камата. 

, , Член 3 
Овој »ако® влегува во аила осмиот ден ед денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјално 
точки Република Македонија". 

694. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА« 
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-

НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ 

Се "прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги, • : 

4 што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 септември 1988 го-
дина. ' • - . • „ 

Бр. 08-2790/1 
20 септември 1988 година 

Скопје 
' Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на про-

изводи и услуги („Службен весник на СРМ" број 
39/82, 23/83, 13/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87, 36/87, ~ 
44/87, 50/87, 10/88 и 20/88), во член 9 став 2 се брише. 

Член 2 
Во член 18 став 1 бројот „10" се заменува оо 

бројот „7", а зборовите; „во кој е остварен проме-
тот" се заменуваат со зборовите: „за прометот извр-
шен во претходниот месец". 

Став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, даночните 

обврзници — граѓани кои вршат самостојна угости-' 
телоска* или самостојна трговска дејност, за набавени-
те алкохолни пијалаци, освежувачки газирани, безал-
кохолни пијалаци и минерална и газирана вода, го 
плаќаат данокот на промет до седми во месецот, и 
тоа за количествата на тие пијалаци набавени во 
претходниот месец.". ' 

Член з 
Во Тарифата на посебни о г данок на промет, во 

тарифен број 4 точка 1, по зборот „производи" точ-
ката и запирката се бришат и се додаваат зборо-
вите: „(конфекција и ел.);". 

Во точка 5 зборот „плино-бетон" се заменува со 
зборот „гас-бето^" и се додаваат зборовите.- „граде-
жен термоизолационен материјал изработен од ми-
нерални материјали, стаклена волна, плута јт синте-
тички материјал, битумен,". » 
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Во точка 9 зборовите: „во црно-бела техника" сс 
бришат; 

Во точка 15, по зборот „струја" се додаваат збо-
ровите: „трајножаречки печки и трајножаречки шпо-
рети за етажно греење што горат на јаглен;". 

Во точка 21, по зборовите: „тоалетен сапун" се 
додаваат зборовите: „и сапун за перење", а зборо-
вите: „шампони за бањање на деца" се заменуваат 
со зборовите: „пенливи купки за деца;". 

По точка 23 се додава нова точка 24 која гласи: 
„24) термостатички радиј аторски вентили и реку-

ператори и регенератори на топлота што искористу-
ваат отпадна топлота, односно јонозациони стимула-
тори на зајакната енергија со високонапонски импул-
си со све&ички на бензински мотори, под услов да 
имаат атест од .надлежните органи, односно органи-
зации.". - / 

Член 4 
Овој закон влегува БО оила осмиот ден од денот 

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

695. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ВА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА' 
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИ-

ТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за угостителската и туристичката 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 20 септември 1988 го-
дина. 

Бр. 08н2791 
20 септември 1988 година 

Скопје , 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

е Ј 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ уИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за угостителската и туристичката деј-

ност („Службен весник на СРМ" број 24/83, 21/84 и 
29/86), во член 3, став 1, по зборот „центри" се ста-
ва запирка, сврзникот „и" се брише и се додаваат 
зборовите „организациите што вршат туристичка деј-
ност и". 

Став 2 се брише. 
Член 2 

Во членовите 11 и 12 став 1 зборовите „и самос-
тојните угостители" се бришат. 

Член 3 
Во член 14 став 2 се менува и гласи: 
„Угостителските објекти според видот на угости-

телските услуги, имаат назив: хотел, мотел, пансион, 
туристичка населба, ноќевалиште, одморалиште, 
камп, ресторан, млечен ресторан, ресторан бавча, на-
родна кујна, ќебапчилница, кафеана, гостилница, 
снек-Јбар, кафе-бдр, ноќен бар, кабаре, чајџилница, 
пивница, бифе, киоск, диско-клуб, слаткарница,. пи-
церија и подвижен угостителски објект". 

Член 4 
Член 15 се менува и гласи: 
„Услугите во подвижниот угостителски објект мо-

жат да се вршат при организирање на собири, про-
слави, саеми, пазари, изложби, туристички, култур-
ни, спортски и други БИДОВИ манифестации, како и 
на плажи, зимски спортски центри и слично". 

Член 5 
Во член 60 зборот „камп-дуќан" се брише. 

Член 6 
Во член 61 зборовите „и камп-дуќанот" се бри-

шат. 
• Член 7 

Во член 85 став 1 зборовите: „100.000 до 1.000.000" 
се заменуваат со зборовите: „150.000 до '3.500.000". 

Во став 3 зборовите: „30.000 до 200.000" се за-
менуваат со зборовите: „50.000 до 1.000.ООО". 

к Член 8 
Во член 86 'став 1 зборовите: „40.000 до 200.000" 

се заменуваат со зборовите: „200.000" до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 40.000" се заме-

нуваат СО зборовите: „50.000 ДО 250.000". 
Член 9 

Во член 87 став 1 Зборовите: „30.000 ДО 150.000" 
се заменуваат со зборовите-. „150.000 до 1.500.000" 

Член 10 
Се овластува Зак оно давно-^правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот за угости-
телската и туристичката дејност. 

ЧЛен 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

696. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија. 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма* 
колонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТА-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена самозаштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општественочполитичкиот 
собор, одржани на ,20 септември 1988 година. 

Бр. 08-2792 
20 септември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на. Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЈЗАКО-
НОТ ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за Центарот за образование на кад-

ри за безбедност и општествена самозаштита („Служ-
бен весник на СРМ" број 30/77, 29/83), во член 3 сте-
пенот „III" се заменува со степенот „I". 
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Член 2 
Во член 5-а став 1 се менува и гласи: 
„Лицето кое се стекнало со VII 'Степен на стручна 

подготовка на Факултетот за безбедност и 'Опште-
ствена4 самозаштита се здобива со више образование 
насока — безбедност и општествена самозаштита". 

Член 3 
Член 5-6 се менува и гласи: 
„Лицето кое се стекнало со VIII степен на струч-

на подготовка на Факултетот за безбедност и опште-
ствена самозаштита се здобива со високо образова-
ние — насока безбедност и општествена самозаштита. 

Со статутот на Центарот поблизу се утврдува 
звањето 'со кое лицето се (стекнува по завршувањето 
на VII, односно VIII степен на стручна подготовка, 
како и условите за запишување на VIII степен на 
стручна подготовка на Факултетот за безбедност и 
општествена самозаштита". 

Член 4 
Во член, 11 став 1 се менува и гласи: 
„По предлог на републичкиот секретар за вна-

трешни работи, наставните планови и програми од 
областа на безбедноста и општествената самозашти-
та и за предметот физичко воспитување за здобива-
ње од I до V степен на стручна подготовка ги до 
несува Советот на Центарот". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Наставните планови и програми од областа на 

безбедноста и општествената самозаштита и за пред-
метот физичко воспитување за здобивање од VII 
до VIII степен на стручна подготовка, но предлог на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбед-
ност и општествена самозаштита и претходно добие-
на согласност ед републичкиот секретар за внатреш-
ни работи, ги донесува Советот на Центарот". 

Досегашните ставови .2 и 3 стануваат 3 и 4. 
Член 5 

Во член 22 став 1 зборовите: „ги совладале заед-
ничките вошитно-образовни основи во други средни 
училишта, кои не се постари од 18" се заменува со 
зборовите: „се здобиле со основно образование и кои 
не се постари од 16". 

Член 6 
Во член 25 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Редовните студенти во годината која ја повто-

руваат не можат да бидат сместени во домот на 
Центарот, освен студентите кои од оправдани причи-
ни определени со статутот на Центарот ја повтору-
ваат годината". 

Член 7 
Во член 36 зборовите: „за наставник на" се за-

менуваат со зборовите: „Наставата за", а зборовите: 
„биде избран и кандидат кој" се заменуваат со збо-
ровите: „ја изведува и лице кое". 

Член 8 
. Во член 37 став з зборовите: „и раководните ра-

ботници утврдени во самоуправниот општ акт за 
внатрешна организација и систематизација на работ-
ните места во Центарот" се бришат. 

Член 9 
Член 38 се менува и гласи.-
„Практичната настава во Средното училиште за 

безбедност и општествена самозаштита за .стекнува-
ње на стручна подготовка за вршење работи во зани-
мањето пожарникар и пожарникарски техничар, мо-
жат да ја изведуваат и лица со завршена соодветнр 

\виша школа". 
Член 10 

Во член 40 зборовите: „средно образование и 
воспитание и од Законот за високото образование" 
се заменуваат со зборовите: „насоченото образова 
ние". 

Член 11 
Во член 42 став 1 зборовите: „комитет за обра-

зование И наука" се заменуваат со зборовите: „орган 
на управата надлежен за работите на образованието". 

Член 12 I 
Членовите 6, 28, 29-а и 33 се бришат. 

Член 13 
Во членовите 2 ставови 1 и 2, 3, 4, 7, 9, 11 став * 

3, 22 став 2, 32 .став 1, 35 и 37 ставови з и 4 зборо-
вите: „органите за внатрешни работи" се заменуваат 
со зборовите: „органите на управата надлежни за 
внатрешни работи". 

Во член 32 ставови 1 и 2 зборовите: „органот 
за внатрешни работи" се заменуваат со зборовите; 
„органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти". 

Член 14 
Наставните планови и програми од член 11 на 

овој закон за воспитно-образ ов ната дејност во Сред-
ното училиште за безбедност и општествена само-
заштита ќе се применуваат од учебната 1988—89 
година. 

Член 15 
Овој закон влегува во оила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весншгна Социјалистич-
ка Република Македонија". 

697. 
Врз основа на член 7 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за данокот од доход на 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" број 7/88), Закон од авнонправната комисија 
на Собранието на СРМ на седницата одржана на 14 
септември 1988 година, го утврди пречистениот текст 
на Законот за данокот од доход на организациите на 
здружениот труд. 

Пречистениот текст на Законот за данокот од до-
ход на организациите на здружениот труд ги опфа-
ќа Законот за данокот од доход на организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
42/80); Законот за изменување и дополнување на За-
конот за данокот од доход на организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ" број 38/81); 
Законот за изменување па Законот за данокот од до-
ход на организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", број 38/83); Законот за 'изменување 
и дополнување на Законот за данокот од доход на 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" број 22/85); Законот за изменување и до-
полнување на Законот за данокот од доход на орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 42/85); Законот за изменување и допол-
нување на Законот за данокот од доход на органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 46/86) и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за' данокот од доход на организа-
циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 7/88) и исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за данокот од доход на орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 14/88), во кои е означено времето на нив-
ното влегување во сила. 

Вр. 13-1773 
14 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на 3 а к о н о д а в н о р а в н ата комисија, 
Иван Гиновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради задоволување на општите општествени 

потреби, основните организации на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници пла-
ќаат данок од доход на начин и под условите утвр-
дени со овој закон. 
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Член 2 
Данокот од доход се плаќа од основицата што 

е зависна од деловниот успех ца основната органи-
зација на здружениот труд (даночна основица). 

Член 3 
Стапките на данокот од доход се прапорци овал-

ни и можат да бидат различни по области и деј-
ности. 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на данокот од до-

ход го врши обврзникот на данокот од доход. 

Член 5 
Данокот од доход е приход на Социјалистичка 

Република Македонија. 

II. ОБВРЗНИК НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД 

Член 6 
Обврзник на данокот од доход е основната орга-

низација на здружениот труд, работната организација 
во која не се основани основни организации на здру-
жениот4 труд, земјоделската и друга задруга, договор-
ната организација на здружениот. труд, работната за-
едница што во организацијата на здружениот труд 
врши определени работи од заеднички интерес за 
основните организации во нејзиниот состав, работна-
та заедница што таквите работи ги врши за земјо-
делска и друга задруга, деловната заедница, банката, 
заедницата за осигурување имоти и лица и друга фи-
нансиска организација (основна* организација и друга 
самоуправна организација и заедница). ' 

Член 7 
Обврзник на данокот од доход е и основната 

организација и друга самоуправна организација и за-
едница чие седиште се наоѓа во друга социјалистич-
ка република или социјалистичка автономна покра-
ина, за доходот што го остварува во делот на орга-
низацијата, односно заедницата која трајно врши деј-
ност на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Под трајно вршење на дејноста, во смисла на 
став 1 од овој член, се смета вршење на дејноста од 
најмалку шест месеци, односно три месеци, ако д е ј -
носта се врши сезонски. « 

III. ОСНОВИЦА НА ДАНОКОТ. ОД ДОХОД 

Член 8 
Основица за пресметување на данокот од доход 

претставува остварениот доход, намален за: . 
— делот од доходот издвоен за работната заед-

ница, која врши работи од л заеднички интерес за 
основните организации во, работната организација 
или друга организација на здружениот труд; 

— делот од доходот што е остварен . со работа 
во странство, под услов да е таму оданочен според 
прописите на земјата во која е остварен; 

— делот од доходот издвоен за покривање на 
издатоците направени за зачувување, унапредување 
и заштита на човековата околина и за општонародна 
одбрана и општествена самозаштита; 

— делот од доходот што со закон е определен 
да се издвојува за остварување на солидарност во 
изградбата и користењето на станови; 

— делот од доходот што се уплатува во Тито-
виот фонд за стипендирање на млади работници и 
деца на работници; 

— делот од доходот остварен од работа по сис-
темот на „СИЦ" и доходот остварен од производство 
и услуги од лица попречени во психофизичкиот раз-
вој и инвалидизирани лица,-

— дел од доходот во висина, на средствата што 
обврзникот ќе ги вложи за стопански развој на Со-
цијалистичка Автономна Ш к р а п ј а Косово; 

— дел од доходот во висина на средствата кои-
што основната организација на здружениот труд од 
подрачјата на Републиката што не се прогласени за 

стопански недоволно развиени подрачја ќе ги вложи 
од сопствените средства за развој на стопански недо-
волно . развиените подрачја, р идск о јП л анин скиите и 
граничните подрачја во Републиката; 

— дел од доходот во висина на средствата кои-
што основната организација на здружениот труд ги 
вложила од сопствените средства за развој на истра-
жувачките капацитети, научќо-истражувачките рабо-
ти, пронаоѓаштвото и рационализаторството во соп-
ствените истражувачко развојни единици, како и вло-
жувањата за изградба на комунални објекти; 

— дел од доходот во вишна 'на средствата кои-
што ' основната организација на здружениот труд ги 
вложила од сопствените средства за изградба на .хид-
ромелиоративни системи, освен организациите .на 
здружениот труд од областа 04-Водостопанство; 

— дел од доходот во висина на .средствата кои-
што основната организација на здружениот труд ги 
вложила од сопствените средства, за развој на заш-
титните и други основни организации на здружениот 
труд за професионална рехабилитација, оспособување 
и вработување на лица со психофизички недостато-
ци и лица со намалена работна способност; 

— делот од доходот во висина на средствата што 
обврзникот ќе ги вложи за преориентација од течно 
во цврсто гориво за добивање на топлотна енергија; 

— делот од доходот што е остварен врз основа 
на развојна премија или по друг законски пропи-
шан основ за определени намени; 

—• делот од доходот- за обврските од доходот што 
не зависат од големината на остварениот доход, освен 
паричните каз&и за стопански престапи и прекр-
шоци ; 

бруто личните доходи на работниците по ос-
нов л а тековната работа, а најмногу до висината на 
просечниот личен до*од во стопанството на Републи 
ката во претходната година^ 

— делот од доходот остварен по работник во но-
вововедените смени со кои се зголемува искористу-
вањето на капацитетите, во траење од три години 
од воведувањето на новата смена; > 

— делот од Доходот во висина на средствата што 
организацијата на здружениот труд ќе ги вложи за 
остварување на заеднички развојни програми , кои се 
реализираат со здружување на средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини; . х 

~ — делот од доходот во висина на средствата вло 
жени во малото стопанство; 

— делот од доходот во организациите на здру-
жениот труд од областа на земјоделството што е 
остварен од втората и третата жетва,-

— делот од доходот во висина .на средствата вло-
жени за активирање на необработени полјоделски по-
вршини и нивно приведување во култура,- 4 

— износот на средствата за премии, регреси, ком-
пензации, извозни стимулации и. по основ на враќа-
ње на царини и други увозни давачки; 

— износот на средствата здружени за реализа-
ција на заеднички програми за развој; 

— делот од доходот- во двоен, а за САП Косово 
во троен износ на средствата што организацијата на 
здружениот труд ќе ги здружи над износот на сред-
ствата здружени во согласност со Законот за сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот-развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини во периодот од 
1986 ДО 1990 година; 

— делот од доходот во висина на средствава вло-
жени за финансирање на научно-истражувачката ра-
бота преку научно-истражувачките организации ре-
гистрирани За вршење на таа дејност, но намалува-
њето да не може да биде поголемо од 50°/о од пре-
сметаниот данок од доход, на таа основна организа-
ција на здружениот труд; 

— делот од доходот во висина на средствата вло-
жени во >ђисперзиј^ на помали објекти на стопан-
ски недоволно развиените краишта и во ридско-пла-
нинските и пограничните подрачја во СР Македонија 
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Член 9 , • 
Остварен доход, во смисла на овој закон, е до-

ходот што обврзникот на данокот од доход ќе ѓо 
оствари во текот на една година. 

IV. ДАНОЧНА СТАПКА 

Член 10 
Обврзниците на данокот од доход распоредени 

со Одлуката за единствена класификација на деј-
ностите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и. 72/86), плаќаат 
данок од доход по стапка од 0,80%, освен обврзни-
ците што данокот го плаќаат по следниве стапки, и < 
тоа: 

— по Стапка од 5,5% — обврзниците од областа 
01 — Индустрија и рударство, групата 01309 — Про-
изводство на други прехранбени производи, од обла-
ста 07 — Трговија, подгрупите 070222 — Сува кожа, 
волна и слично,- 070225 — Хемиски производи, бои4 и 
лакови,- 070229- — Тутун и други ^прехранбени про-
изводи; 07024 —̂  Трговија на големо со нафта и наф-
тени деривати и гранката 0703 — Надворешна трго-
вија;, од областа 11 — Финансиски, технички и де-
ловни услуги, гранките: 1101 — Банкарство, 1102 — 
Осигурување на имоти и лица; 

— по стапка од 2,5% обврзниците од дејностите 
во областите и гранките во областа 01 — Индустрија 
и рударство, гранката 0401 — Електростопанство (ос-
вен подгрупата 010102 — Производство на термо-, 
електрична енергија); гранката , 0702 — Трговија на 
големо, (освен, групата 07021 — Трговија на големе 
со прехранбени производи), подгрупите: 070222 -— 
Сува кожа, волна и слично, 070225 — Хемиски про 
извбди, бои и лакови, 070227 —"Лекови и санитет-
ски материјал, 070229 — Тутун и други , непрехранг 
бени производи и групата 07024 — Трговија на голе-
мо со нафта и нафтени деривати,- • * _ 

т - по станка од одо% — обврзниците од обла-
ста 01 — Индустрија и рударство и тоа гранките, гру-
пите и под групите: 01121 — Производство на стакло, 
01142 —. Производство на земјоделски машини, 011722 
— Производство на радио и телевизиски приемници 
и електро-акустични апарати и уреди, 011723 — Про-
изводство на комуникациски апарати и уреди, 012002 
— Производство на камен, чакал . и песок, .01211 — 
Производство на вар и гипс, 01213 — Производство 
на тул/! и ќерамиди, 012142 — Производство на пре-
фабрикувани градежни елементи, 0122 — Производ-
ство на режана^ граѓа и плочки, 0123 — Производства 
на финални производи од дрво, 012691 — Производ-
ство на прекривачи за под; областите: 02 — Земјо-
делство и рибарство, ОЗ — Шумарство; 04 — Водо-
стопанство; 05 — Градежништво; 06 —. Сообраќај ^ 
врски, (освен гранката 0601 — Железнички сообра-
ќај); од гранката 0701 — Трговија на мало, само 
групата 07011 — Трговија на мало со прехранбени 
производи; 08 — Угостителство и туризам,- — 09 — 
Занаетчиство; 10 — Станб ен о јК о мун алии дејности и 
уредување на населби и простори; 1104 — Проекти 
рање и сродни технички услуги и т а н к а т а — 1105 — 
Геолошки истражувања,- 12 — Образование, наука 
култура и информации, освен подгрупата 120363 — 
ИзнајмVвање и дистрибуција на филмови и областа 
13 —. Здравствена и социјална заштита. 

Член 11 
Во случаите кога основните организации на ЗДр)'-

жениот труд и други самоуправни организации и за-
едници — обврзници на данокот од доход од оддел 
•ни области и дејности, кои поради отежнати услови 
за стопанисување не можат да ги извршат своите 
обврски, Извршниот совет на Собранието ч на Соци-
јалистичка Република Македонија може да изврши 
намалување, односно ослободување за одреден пе-
риод на утврдените 'Стапки на данокот од доход од 
член; 10 на овој закон за одделни области и деј-
ности. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, при намалувањето, од-
носно ослободувањето на данокот од доход,' може 

да определи пресметаниот данок од доход да се на-
сочи за развој на материјалната основа на трудот. 

Член 12 
Надлежен орган за постапување по одредбите на 

Законот за санација и престанок на организациите 
на здружениот труд за ослободување, за одлагање на 
плаќањата или за намалувње на обврските на орга-
низцијата на здружениот труд во предсанационата 
постапка и во постапката за санација, по обврските 
утврдени со овој закон е Извршниот совет на Соб-
ранието на СРМ. 

V. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 13 
Пресметаниот) износ на данокот од доход им се 

отстапува на основните организации на здружениот 
труд од електростопанството, водостопанството и ПТТ 
сообраќајот со намена за" развој на Материјалната 
основа на трудот. 

. Член 14 
На обврзниците на данокот од доход им се 

отстапува дел од годишниот износ на данокот од до-
ход пресметан според пропишаните стапки, а кој е 
сразмерен на учеството на остварениот приход по 
основ на прометот на стоки и услуги со странство 
во вкупниот приход на даночниот обврзник и тоа: 

— 10% ако учеството е до 10%; 
— 20% ако учеството е од 10% до 20%; 
— 50% ако учеството е од 20% до 30%; и , 
— 80% ако учеството е над 30%. 

Член 15 
На обврзниците на данокот од доход им се на-

малува стапката на данокот од доход за 30% за 
доходот остварен од стопанските објекти изградени 
со здружување на трудот и средствата по основ на 
средствата на Фондот на Федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој, на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во перио-
дот од три години1 од почетокот на работата на тој 
објект. 

Член 16 
Се ослободуваат од плаќање на данокот од до-

ход основните организации на здружениот труд' ол 
подгрупата 010102 — Производство на, термоелек-
трична енергија, гранката 0102 — Производство на 
јаглен, гранката 0601 — Железнички сообраќај, орга-
низациите на здружениот труд на рудници со јамски 
коп, заштитните организации и нивните работни ^за-
едници за професионална рехабилитација и врабо-
тување на инвалиди, организациите од малото сто-
папство,, како и диоперзиранитче капацитети, во први-
те три години по активирањето. 

VI. УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 

Член 17 
Привремената пресметка на данокот од доход, 

како и пресметката за ослободувањата и отстапува-
њата на данокот од доход во текот на годината се 
утврдува со периодичната пресметка, а конечната 
пресметка на данокот од доход се утврдува со заврш-
ната сметка. 

Член 18 1 -
Обврзникот на данокот од доход е должен во 

рокот пропишан за периодичната пресметка, односно 
завршната сметка, да достави пресметка на дано-
кот од доход на посебниот образец на Службата на 
општественото книговодство кај која има жиро* 
сметка. 

Член 19 
Во текот на годината се пресметува и се плаќа 

аконтација на данокот од доход до 15, во месецот за 
изминатиот месец. 

Месечниот износ на аконтацијата се утврдува на 
следниов начин: 

'— за периодот јануари-март, според последната 
периодична пресметка на1 деловниот резултат од прет-
ходната година; 
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— за периодот април-јуни, според периодичната 
пресметка за првото тримесечје. 

Обврзниците на данокот од доход,,, кои не изгот-
вуваат периодична пресметка за првото^ тримесечје, 
аконтација на данокот . од доход плаќаат според 
остварениот доход по завршната сметка од претход-
ната- година и тоа до изготвувањето на првата перио-
дична пресметка во тековната година; 

— за периодот јуни-септември, според периодич-
ната пресметка на деловниот резултат за шест Месе-
ци, а за периодот октомври-декември според резул-
татите од периодичната пресметка за деветте месе-
ци од годината. 

Ако обврзникот на данокот од доход не достави 
налог за плаќање на данокот од доход, Службата за 
општественото книговодство ќе ја изврши наплатата , 
на данокот од неговата жиро-сметка. 

Новооснованите основни организации на здруже-
ниот труд и други самоуправни организации и заед-
ници аконтацијата на данокот од доход ја плаќаат 
по првата периодична пресметка во тековната го-
дина. 

, Член 20 
Ако обврзникот на данокот од доход платил во 

вид на аконтација помал, износ на данокот од до-
ход од износот утврден со периодичната пресметка 
односно завршната сметка, должен е разликата меѓу 
уплатената аконтација и стварната обврска на пре-
сметаниот данок од доход да ја уплати во рок од 15 
дена од денот на истекот на рокот за предавање на 
периодичната пресметка, односно завршната1 сметка. 

Ако обврзникот на. данокот од доход платил во 
вид на аконтација поголем износ на данок од доход 
од износот што бил должен да го плати со перио-
дичната пресметка, односно завршната сметка, може 
од Службата на општественото книговодство да бара 
враќање на повеќе платениот износ. 

Повеќе платениот данок од доход Службата на 
општественото книговодство ќе му го врати на обврз-
никот за данокот од доход по негово барање во рок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето 
за враќање. 

Ако обврзникот на данокот од доход не бара 
враќање на повеќе платениот данок од доход, пове-
ќе платениот износ ќе се смета како аконтација за 
наредниот период. 

.Член 21 
Во поглед на застареноста и книжењето на да-

нокот од доход ќе се применуваат- одредбите на ч 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 22 
Службата иа општественото книговодство ги 

врши, во согласност со одредбите на овој закон, сите 
работи во врска со контролата, пресметувањето, упла-
тата и враќањето на данокот од доход. 

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 23 

Со парична казна до петкратен износ од помал-
ку платениот данок од доход, а најмалку со 20.000 
динари, ќе се казни за стопански престап обврзни-
кот на данокот од доход кој за утврдената даночна 
основица и даночните олеснувања на образецот за 
пресметка на данокот наведе неточни податоци по-
ради кои дошло до утврдување на помала даночна 
основица. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 5.000 до 10.000 
динари и одговорното лице на обврзникот на дано-
кот од доход. 

Член 24 
Со парична казна од 10.000 до 40.000 динари, ќе 

се казни за стопански престап обврзникот на дано-
кот од доход кој во пропишаниот рок не и поднесе 
на Службата на општественото книговодство пресмет-
ка на пропишаниот образец (член 18). 

За стопански престап од став 1 на овој чле^ ќе 
се казни со парична казна од 2.000 до 4:0р0 динари 
и одговорното лице на обврзникот на данокот од 

' доход, 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Функционерот кој раководи со органот на упра-

вата надлежен за работите на финансиите ќе до-
несе поблиски прописи за начинот на пресметување-
то, уплатувањето и отстапувањето на данокот од до-
ход и ќе пропише обрасци за пресметување и отста-
пување на даноков од доход во рок од еден месец 
од влегувањето во сила на овој закон. 

Член 26 
Одредбите од член 14 на овој закон се однесу-

ваат и на придонесите од доходот на организациите 
на здружениот труд. 

Функционерот кој раководи со органот на упра-
вата надлежен за работите на финансии ќе донесе 
поблиски . прописи за начинот на пресметувањето, 
уплатувањето и отстапувањето на придонесите од 
став 1 на овој член во рок од еден месец од влегу-
вањето во (Сила на овој закон. 

Член 27 
На 1 јануари 1981 година како ден на примену-

вањето на Законот за данокот од доход на организа-
циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 42/80) престанал да важи Законот за данокот 
на доход на организациите на здружен труд („Служ-
бен весник на СРМ" број 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 
33/76 и 44/77), Законот за стапките на данокот на до-
ход на организациите на здружениот труд и за да-
ночните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 
35/78, 41/78, 22/79, 34/79 и 42/79), Законот за данокот 
на приходи од изнајмени увезени филмови („Служ-
бен весник на СРМ" број 8/73) и Законот за данокот 
на средствата што се распоредуваат од доходот на 
банките („Службен весник на СРМ" број 15/72 и 
45/72). 

Член 28 
Пресметувањето и уплатувањето на разликата на 

данокот од доход по завршната сметка за 1980 годи-
на се вршело апоред прописите што важеле пред 
применувањето на Законот за данокот од доход на 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СВМ" број 42/80). 

698. 
Врз основа на член, 258 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на одделни седници на. Соборот на здружениот 
труд, Соборот на општините и Општественочполитич* 
киот собор одржани на 20 септември 1988 година, 
донесе 
! 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА. ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА СОСТОЈБИ-
ТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПРЕКУМЕРНОТр И НЕ-
ДОЗВОЛЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ ОД ДОЈ-

РДИСКОТО ЕЗЕРО ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА 
ГРЦИЈА 

I. 
1, Се формира Заедничка комисија за утврдува-

ње на одговорноста за состојбите и последиците од 
прекумерното и недозволено користење на водите од 
Дојранското Езеро од страна на Република Грција. 

2. Задача на Комисијата е да ја утврди одговор-
носта на надлежните органи, организации и функ-
ционери кои раководат со нив, што ги избира и име-
нува Собранието' на СРМ од аспект на нивната над-
лежност во реализацијата на одредбите од билате-
ралните акти меѓу Југославија и Грција и други 
акти за режимот на водите на Дојранското Езеро, 
одлуките што ги донеле и начинот и контролата на 

'нивното извршување, а во врска со состојбите и по-
следиците од прекумерното и недозволено користел 
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ње на водите од Дојранското Езеро и на соборите 
да им поднесе Предлог на мерки најдоцна до "сед-
ницата на Собранието што ќе се одржи во октомври 
1988 година. \ / 

3. Во извршувањето на оваа задача Комисијата 
ќе ги има предвид материјалите и расправата на 
седниците на работните тела на соборите и собо-
рите и другите сознанија што се од значење за 
утврдување на состојбите, последиците и одговор-
носта. Притоа, Комисијата да оствари контакти ое 
органите и организациите и да бара известувања, по-
јаснувања и други потребни податоци за согледува-
ње на состојбите и мериторно одлучување. 

4. Стручните и другите работи за потребите на 
Комисијата ќе ги врши Стручната служба на Собра: 
нието на СР Македонија. . * 

И 
Во Комисијата се избираат.-
за претседател: 
Душан Апостоловски, делегат во Општествено-

политичкиот собор и претседател на Комисијата за 
народна одбрала на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

за членови: 
1. Кузман" Брезовски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, 
2. Слободанка Лазаревца, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СР Македонија, 
3. м-р Елена Михајлова, делегат во Соборот на 

општините и Претседател на Одборот за урбанизам 
и станбено-комунални 'прашања на Соборот на оп- ' 
пгшните на Собранието на СР Македонија, 

4. м ф Јонче Филиповски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СР Македонија, 

5. Александар Спасовски, делегат во Општестве-
ночполитичкиот »собор и претседател на Комисијата 
за боречки прашања на Собранието на СР Македо-
нија, 

6. Чедомир СТОЈКОВСКИ, делегат во Општественго-
политичкиот собор и претседател на Координационо-
то тело за општествена самозаштита на Собранието • 
на СР Македонија, 

7. Иван Гиновски, делегат во Опште ств ено-поли-
тичкиот собор и претседател на Законодавно^правната 
комисија на Собранието на СР Македонија, и 

в. Љупчо Самоников, делегат во Општествено-
политичкиот собор и претседател на Комисијата за 
надворешно-политички прашања и односи со стран-
ство на Собранието на СР Македонија. 

за секретар на Комисијата се определува: * 
Димитар Спировски, виши советник на Собра-

нието на ОР Македонија. 
III 

Оваа одлука влегува во оила со денот на доне-
сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". / . -

СОБРАНИЕ НА СОЦЈИАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2813/1 Претседател 
20 септември 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје . д-Р Вулнет Старова, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините. 

Илија Глигороски, с р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Петар Карајанов, е. р. 

699. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија и член 208 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот ТРУД, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА НА МЕРКИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ПРОГРАМА 
НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА 
ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ОД 
КОСОВО, ПОБРЗО ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ КОИ ГО 
НАПУШТИЛЕ И ДОАЃАЊЕ НА СИТЕ КОИ САКААТ 

ДА ЖИВЕАТ И РАБОТАТ НА КОСОВО 

" 1. Се формира Комисија за следење на оствару-
вањето на Програмата на мерки за реализација на 
Југословенската програма на мерки и активности за 
запирање на иселувањето на Орбите и Црногорците 
од Косово, побрзо враќање на оние кои го напуш-
тиле и доаѓање на сите кои сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово, (во натамошниот текст: Комисија). 

2. Комисијата го следи остварувањето на Програ-
мата на мерки и активности во Социјалистичка Ре-
публика Македонија за запирање на иселувањето на 
Орбите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на 
оние кои го напуштиле и доаѓање на сите кои са* 
каат да живеат и работат на Косово и разгледува 
други прашања што се однесуваат на спроведувањето 
на Програмата. 

3. Комисијата по потреба или по барање на Соб-
ранието на 'Социјалистичка Република Македонија 
подготвува и доставува извештај за остварување на 
Програмата. 

Комисијата во извршувањето на задачите утврде-
ни со оваа одлука соработува со надлежните органи, 
општествено-политичките организации, самоуправните 
заедници и здруженија, како и со работните тела на 
соборите и на Собранието на СР Македонија. 

4. За членови на Комисијата се определуваат: 
а) за претседател: 
Чедомир Стојковски, делегат во Ошптествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СР Македонија, 
б) за членови: 
д-р Владислав Бидиков, делегат во Соборот 

здружениот труд на (Јобрание-о на СР Македонија. 
Невзат Гега, делегат во Соборот на општините 

на Собранието на СР Македонија, 
Стефан Коруноски, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СР Македонија, 
Петре Чешелкоски, делегат во Соборот на здру 

жениот труд на Собранието на СРМ, 
Мустафа Илкер, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СР Македонија, 
Илија Филиповски, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија, 
Каменчо Горгов, член на Претседателството на 

РК на ССРНМ, 
Томе Атанасовоки, потпретседател на Извршниот 

одбор на Стопанската комора на Македонија, 
Мирко Апостоловски, член на Претседателство-

то на СОМ, и 
Златко Цветковски, член на Претседателството на 

ССММ. 
Ова^ одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето ^о „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија" 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2796)/! Претседател 
20 септември 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с р. 

Претседател 
на Олштествено-лолитичкиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 
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7 0 0 . ~ 
* Врз основа на член 72 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77/ 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на одделни 
седници на,' Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ, СТОПАН-

СКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ОКРУЖНИТЕ 
СТОПАНСКИ СУДОВИ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на судиите во 

Врховниот суд на Македонија, окружните судови, 
Стопанскиот суд на Македонија и окружните стопан-
ски судови („Службен весник на СРМ" број 38/83, 
35/86 и 28/87), во дел I точка 4 бројот „10" се заме-
нува со бројот „11". 

Во дел II точка 4 бројот „6" се заменува оо 
бројот „7". 

II 
Оваа одлука влегува^ во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ^ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2793 
20 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д р Вулнет Старова, е. р. 

, Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска с. р. . 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор. 
Петар Кара јанов, е. р. 

701. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на СРМ;' бр. 9/86 
— пречистен текст). Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 септември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕ-

СИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ 
СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Работната организација — Центар за професио-
нална рехабилитација на младинци со оштетен рлух 
„25 Мај" — Скопје што се однесуваат на утврдување 
на основните услови за стекнување на доходот и за 
работењето; утврдување на предлогот, изменување и 
дополнување на Статутот; донесување на планови и 
програми за работа и развој; донесување одлука за 
проширување на дејноста и други статусни измени; 
разгледување на извештајот за остварените 'резултати 
во работата,- надзорот над законитоста, односно струч-
ниот надзор и именување и разрешување на инди-
видуалниот работоводен орган, што го донесоа ра-

^ бегалците на референдумот одржан на 13 >март 19Ѕ18 
година. ( 

СО БРАНИ 5 НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2794/1 
20 септември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамов ски, е. р. 

7 0 2 . 
Врз основа на член 26 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана ^на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО* 

, .МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДО-

НИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И 
ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на РО Музеј 
на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Исто-
риски — Скопје, се именуваат: 

Трајче Начески, секретар на Советот на Репуб 
ликата и 

Мирјана Тошева, делегат во Општествено-поли-
' тивкиот собор на Собранието на СРМ. 

* 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 4 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 21-2800/1 
20 септември 1988 година 

Скопје 
, ' Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска е. р. 

7 0 3 . ^ 

Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 

1 Соборот, на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, "на Седницата 
одржана на 20ч септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА 

ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО" С. ЈАСЕНОВО — 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 

и ,Јасеново" е. Јасеново — Титов ЈЗелес, со која за 
директор на Болницата е именуван: 

д-р Томе Дограмациев, досегашен директор н* 
болницата. / . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 4 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' Бр, 21-2804/1 
20 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружени от' труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

7 0 4 . ' 
Врз основа на член 1 бб став 2 од Законот за 

'здравствена заштита („Службен весник на ОРМ" бр. 
10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИ-

ТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА — 
ОХРИД 

За членови на Конкурсната КОМИСИЈА е* имену-
вање директор на Институтот за ортопедија к треу-
матологија — Охрид, се именуваат: 
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Јане Ангелоски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СР]У1 и 

д-р Илија Васков, редовен професор на Стомато-
лошкиот факултет во Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2803/1 
20 септември 1988 година 

Скопје 
- Претседател 

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

705. 
Врз основа на член 68 став 2 од-Законот за/ же-

лезниците („Службен весник на СРМ" бр. 46/78) и 
член 477 чстав 6 од Законот за здружениот труд, 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-, 
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А -
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА ТО* 
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА 

ЖТО — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува* 
ње на главен директор на ЖТО — Скопје, се име-
нуваат: . 

> Максим Ангеловски, делегат во Општесгвено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Марица Георгиевска, делегат, член' на Комиси-
јата за прашања на. изборите1 и именувањата на Со-
бранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦ ИЈ АЛ И СТ И Ч ЈСД 
• РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2799/1 
20 септември г1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Адамовски, е. р. 

706. 
Врз основа на член 257 од Законот 'за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 септември 1988 година. Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ 13А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИ-

ЗИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПРИ 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување директор на ООЗТ Институт за 
патолошка физиологија и ' нуклеарна медицина при 
Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат: 

Мети Крлиу, член на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на СРМ .и 

Бранко Челиковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * 

Вр. 21-2800/1 
20 септември 1988, година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

707. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија; на седницата 
Одржана на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за изготву-
вање . предлог за именување декан на Медицинскиот 
факултет во Скопје, се именуваат.-

м-р Павле Георгиевски, потпретседател на Сб-
бранието. на СРМ и 

Олга, Огненовска, секретар на Соборот на здру-
- жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

, Бр. 21-2805/1 . 
20 септември, 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 

708. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („службен весник на СРМ" 
..број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 септември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ^МЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РУДАРСКО-

ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

За членови на комисијата за изготвување пред-
лог за именувале индивидуален работоводен орган 
на Рударско геолошкиот факултет во Штип, се име-
нуваат: 

Кирил Серафимов, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Македонија и 

Ванчо Ристов, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК на СКМ — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2801/1 ч 
20 септември 1988 година у - , 

. Скопје 
Претседател 

• на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 

709. 
- Врз основа на член 248 став 3 од Законот 'за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 септември 1988 година, 
донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП 

1. Сб разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Економски-
от факултет во Прилеп поради истек на времето 
за кое1 се именувани: 

Александар Василевски, 
Васил Димески и 
Кочо Ѓорѓиоски. 
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2. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ^Економскиот факултет во Прилеп, се 
именуваат: I 

Нове Јоновски, секретар на СИЗ за становање 
Битола, 

Јордан Ристески, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во Ту-
тунскиот комбинат — Прилеп и 

Христо Николовски, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК на СКМ — Крушево. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2797/1 
20 септември 198в година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд,' 
Иван Аврамовска, с. р. 

710. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" број 
10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИ-
ЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
гање директор на болницата за душевни болести — 
Демир Хисар се именуваат: 

Александар Китановски, извршен секретар на 
Претседателството на ОК на СКМ — Демир Хисар и 

д-р Владо Петковски, вработен во Медицинскиот 
центар во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2802/1 
20 септември 1988 година 

Скопје, 
Претседател 

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

711. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за 

енергетика („Службен весник на СРМ" број 41/87),-
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седаицата 
одржана на 20 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО 
МИСИ ТА З А ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 
НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈА НА 

НАФТА „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 
За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање генерален директор на Работната организација 
Рафинерија на нафта „Скопје" — Скопје, се имену-
ваат: 

Благоја'Станоевски., секретар на Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, член на Ко^ 
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Соби ани ето на СРМ и 

Томислав Иваноски, директор на ООЗТ во РО 
Макпетрол Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21 -2798/1 
20 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

712. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиското 

- и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" број 18/83 и 4/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 20 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИСКЛУЧИТЕЛНА 

ПЕНЗИЈА 

I 
За особени заслуги во научната и културната 

ѓ дејност им се определува исклучителна пензија на: 
1. Кирил Мицевски, од Скопје, член на-МАНУ 

во вишна од 310.302 динари,-
2. Крум Томовски, од Скопје, член на МАНУ 

во висина од 310.302 динари, и 
3. Радован Павловски, од Скопје, исклучителна 

пензија од 228.593 динари се утврдува во нов пови-
сок износ од 262.563 динари. 

И 
Исплатата на пензиите според оваа одлука тече 

од 1 мај 1988 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2795/1 
20 септември 1988 година 

•Скопје 
Претседател 

на Соборот нач здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 

713. 
Врз основа на член 24 алинеја 6, а во врска со 

член 124 од Деловникот на Општествено ^политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Оп ш теств ен о -̂ п о ли ти чки от собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 септември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТЕСГВЕНО-

ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За секретар на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се именува Киро Михајловски, секретар на 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 37-2807/1 
20 септември 1988 година 

Скопје / 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Петар Карајанов, е. р. 

714. 
Во согласност со точка 7 од Југословенската 

програма на мерки и активности за запирање на 
иселувањето на Орбите и Црногорците од Косово, 
побрзото враќање на оние кои го напуштиле и доа-
ѓање на ситр кои сакаат да живеат и работат на 
Косово („Службен лист на СФРЈ" број 2/88), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
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одделни седници на Соборот на здружениот труд,, 
Соборот на општините и Општествено^политичкиот 
собор, одржани на 20 септември 1988 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
НА МЕРКИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА ПРОГРАМА НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА 
ЗАПИРАЊЕ НА ИСЕЛУВАЊЕТО НА ОРБИТЕ И 
ЦРНОГОРЦИТЕ ОД КОСОВО, ПОБРЗОТО ВРАЌАЊЕ 
НА ОНИЕ КОИ ГО НАПУШТИЛЕ И ДОАЃАЊЕ НА 
СИТЕ КОИ САКААТ ДА ЖИВЕАТ И РАБОТАТ НА 

КОСОВО 

1. Со Програмата се утврдуваат задачите и ак-
тивностите од надлежност на Собранието на СРМ, 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, републич-
ките органи и организации, органите на општините 
и градот' Скопје, самоуправните организации и заед-
ници во. »Републиката, во согласност со уставните 
и со закон утврдените права, должности и одговор-
ности со цел да се придонесе за јакнењето и ната-
мошниот развој на социјалистичкото самоуправува-
ње, братството и единството на народите и народ-
ностите на Косово, остварување на нивната полна 
рамноправност, права и . слобода на граѓаните, до-
следна примена на уставноста и законитоста и соз-
давање на трајни општествено-политички, правни, 
економски и други услови кои ќе обезбедат запи-
рање на иселувањето на Орбите и Црногорците од 
Косово, побрзото враќање на сите иселени и доаѓа-
ње на оние кои сакаат да живеат и работат во 
овој дел од нашата земја, како и за траен и успе-
шен општествено-економски развој на САП Косово. 

I. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОЕФИКАСНО 
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПО-
ЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ, ИТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОВРЕДИТЕ &А УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА СЛОБОДАТА И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ ВО 

САП КОСОВО 
Републичките органи на управата и правосуд-

ните органи, во- рамките на своите права, должнос-
ти и одговорности, ќе ги развиваат и унапредуваат 

- досегашните и ќе воспостават облици на соработка 
со сбјузните, републичките органи на СР Србија и 
соодветните органи во САП Косово, заради давање 
на неопходна стручна помош во решавањето на нив-
ните ' кадровски организациони и други проблеми. 

За оваа цел, времено ќе се упатуваат работници 
од органите на управата, прифаќање на млади струч-
ни кадри од Покраината Косово на приправничка 
практика во СР Македонија и организирање на со-
ветување и други форми за натамошно стручно 
усовршување и оспособување на кадри во САП Ко-
сово. 

Сврзано со ова ќе се обезбедат институционални, 
кадровски и материјални услови преку: 

— измена и дополнување на Законот за држав-
ната управа; 

—̂  измена и дополнување на Законот за работ-
ниве ОДНОСИ; Х 

— измена и дополнување на Законот за врабо-
тувањето; 

— измена и дополнување на Законот за редов-
ните судови и на Законот за судовите за прекршоци; « 

— ќе се донесе Уредба за висината на разли-
ката на личниот доход и надоместокот на судиите 
и работниците на органите на управата кои се из-
брани, односно привремено упатени во органите во 
САП Косово; 

— програма за упатување на стручни кадри на 
работа на одредено време во САП Косово; 

— одлука за обезбедување средства за разли-
ката во личниот доход и , другите надоместоци на 
судиите и другите работници кои ќе се упатат на 
работа во САП Косово; 

— план на учество на советувања, работни и 
други состаноци заради натамошно стручно усовр-
шувале и оспособување на судовите во САП Косово, 

~ како и за примената на сојузните, закони од страна 
на судовите во Косово заради нивна успешна и ефи-
касна работа; и 

— органите за внатрешни работи во СР Маке-
донија ќе ја јакнат соработката и ќе даваат неоп-
ходна стручна и кадровска помош на соодветните 
органи во САП Косово и во содејство со работниците 
од другите републики и САП Војводина ќе учеству-
ваат во извршувањето на задачите и целите утврде-
ни во Југословенската програма. 

Службите за безбедност во Републиката во коор-
динација и соработка, со службите за безбедност во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и ре-
публичките и покраинските служби ќе спроведуваат 
интензивни мерки за истражување на состојбите и 
појавите од пошироко безбедносно значење кои пот-
тикнувачки влијаат и му погодуваат на албанскиот 
национализам и сепаратизам и преземање на актив-
ности за нивно попречување и елиминирање. 

НОСИТЕЛ НА ЗАДАЧАТА: Републичкиот секре-
таријат за правосудство и управа, Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи, Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика, Ре-
публичкиот секретаријат за финансии, Врховниот суд 
на Македонија и окружните судови' во Скопје и Би-
тола. 

РОК: Задачите од, алинеите 1, 4 и 5 се донесени, 
додека задачите од другите алинеи ќе се донесат 
до крајот на септември, освен последните алинеи 
кои претставуваат трајна задача. 

И. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
Е КОН ОМ(СК АТ А И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА 

За стабилизирање на економско-финансиските со-
стојби во САП Косово и создавање услови за долго-
рочен и стабилен општествено-економски развој, ќе 
се остваруваат активности со кои ќе се обезбеди 
јакнење на процесот на здружување по сите основи; 
поголема деловно-техничка соработка на трајна ос-
нова,- јакнење на интеграционите процеси; заеднич-
ко користење на одделни изградени капацитети и 
природни ресурси' и заеднички вложувања- за оддел-

• ни објекти. 
1. Ќе се воспостави долгорочна и поцврста со-

работка во одделни стопански дејности, а пред се 
во енергетиката, металургијата, хемиската индустри-
ја, комплексот на опрема и трајни потрошни добра, 
текстилната и кожарската индустрија. 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од СР Македонија и Стопанската • 
комора на Македонија. 

РОК: трајна задача. 
2. Организациите на здружениот труд од СР 

Македонија кои имаат свои организациони единици 
на подрачјето на САП Косово, ќе подготват програ-
ми за, проширување на капацитетите за поголемо 
вработување. 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од СР Македонија и Стопанската 
комора на Македонија. РОК: декември 1988 година. 

3 Стопанската комора на Македонија, во сора-
ботка со Стопанската комора на Србија и Стопан-
ската комора на Косово, врз основа на иницијативи-
те на ОЗТ ќе утврдат приоритетна програма за из-
градба на објекти во делови на САП Косово во к о и / 
миграцијата е најизразена заради запирање на исе-
лувањето на Орбите и Црногорците. 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од СР Македонија и Стопанската 
комора на Македонија. 

РОК: октомври 1988 година. п 
4 Организациите на здружениот труд од с г 

Македонија и САП Косово ќе подготват програми 
со кои ќе се обезбеди поголемо користење на веќе 
изградените капацитети од областа на енергетиката 
и обоената металургија. 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од СР Македонија и Стопанска-
та комора на Косово. 

РОК: октомври 1988 година. 
5. Ќе се преземат мерки и активности т заед-

нички настап на вклучување на градежната опера-
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нива од СР Македонија и САП Косово за изведува-
ње на градежни работи во земјата и странство. 1 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од областа на градежништвото 
од СР Македонија. 

РОК: Трајна задача. 
6. Железничките транспортни организации од СР 

Македонија и САП Косово ќе остварат соработка 
сврзана со електрифицирање и вградување на сиг-
нално сигурносни и телекомуникациони уреди на 
пругата • Лешак — Генерал Јанковиќ Скопје. 

НОСИТЕЛ: ЖТО Скопје и Стопанската комора 
на Македонија. / 

РОК: трајна задача. 
7. Ќе се преземат мерки со кои ќе се поттик-

нува поврзувањето на организациите на здружениот 
труд од СР Македонија и САП Косово за заеднички 
програми за развој на малото стопанство и за раз-
вивање на различни форми на кооперација. 

НОСИТЕЛ: ОЗТ од СР Македонија, Стопанската 
комора на Македонија и Републичкиот секретаријат 
за општостопански работи, мало стопанство, туризам 
и пазар. 

РОК: трајна задача. 
8. Ќе се преземат конкретни активности за ната-

мошна соработка во прометот и снабдувањето, а 
посебно за дефицитарни производи и за интервенции 
на пазарот на одделни прехранбени и други стоки 
за широка потрошувачка. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот секретаријат за општо-
стопански работи, мало стопанство, туризам и пазар, 
Стопанската комора на Македонија и ОЗТ од СРМ. 

РОК: трајча задача. ; 
9. УгосТителСко-туристичките организации на 

здружениот труд од СР Македонија и САП Косово 
ќе остварат активности за заеднички - пласман на 
домашниот и странскиот туристички пазар, а посеб-
но на оние видови туристички услуги кои на Косово 
имаат компаративна предност. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот секретаријат за општо-
стопански работи, мало стопанство, туризам и пазар, 
Стопанската комора на Македонија и ОЗТ. 

РОК: трајна задача. 
10. Ќе се интензивираат активностите за повр-

зување на организациите на здружениот труд од 
агрокомплексот од СР Македонија и. САП Косово за 
заедничко вложување во развојот на земјоделството 
во САП Косово. 

V НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија и 
СОЗТ ЗЗПК „Македонија". 

РОК: трајна задача. 
Неучество на градежна работна организација од 

нашата Република во проектирањето и изведувањето 
на стопански објекти, предвидени да се градат во 
САП Косово. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на човековата 
околина и Стопанската комора на Македонија. 

РОК: 1989 година. 
12. Изработка на, урбанистички план и изградба 

на објекти од комуналната инфраструктура во оддел-
ни селски населени места во САП Косово. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот секретаријат за фи-
нансии и Републичкиот комитет за урбанизам, гра- -
дежништво, сообраќај »и заштита на човековата око-
лина. 

РОК: почетокот на 1989 година. 
13. Ќе се изработи просторен план на една од 

општините што треба да се формираат (Ново Брдо, 
Штрппе, Обипиќ, Штимле, Малишево и Косово Поле). 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на човековата 
околина и Институтот за просторно планирање рд 
Охрид. 

РОК: во прчетокот на 1989 година.' 
14. Собранието на СР Македонија ќе оствари со-

работка со Собранието на СФРЈ. Собранието на СР 
Србија и Собранието на САП Косово заради согле-
дување на потребите и начинот .на решавање на стан-
бените прашања за потребните кадри во стопан-
ството, органите на управата, правосудството, опште-

ствените дејности, вклучувајќи ги и условите за ко-
ристење на потребните средства за тие намени, во 
согласност со реалните можности на Републиката .и 
ќе се предложат конкретни мерки за учество на СР 
Македонија во овие активности. 

НОСИТЕЛ: Собранието на СР Македонија. 
РОК: октомври 1988 година. у 
15. Со цел остварување на процесот на здружу-

вање на трудот и средствата и нивно што поефикас-
но користење, во рамките на развојно-програмската 
ориентација ќе се утврдат насоки и форми на ак-
тивности на банките, науката и други 'институции. 

НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија, 
надлежните републички органи и Стопанската бан? 
ка — Здружена банка — Скопје. ' 

III. -МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ' ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, 

ЗДРАВСТВОТО И НА ДРУГИ ОБЛАСТИ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА НАДГРАДБА 

Надлежните органи и заедници и организации на 
здружениот труд во областа на образованието, нау-
ката, културата и здравствената заштита од СР Ма-
кедонија со соодветните органи, заедници и орга-
низации на здружениот труд *од САП Косово ќе 
остваруваат соработка во обезбедување кадри, учеб-
ници, програми за. заеднички јадра, изготвување на 
заеднички научно-истражувачки проекти и давање 
стручна помош во обезбедувањето на здравствената 
заштита. 

16. Утврдување и конкретизирање на мерките и 
активностите во однос на усвојување на единствени 
заеднички јадра за албанскиот јазик и литература, 
историјата и музичката уметност при што ќе се от-
страни се она што е оптоварено со туѓа идеологија 
која врши индоктринација и заблуда кај младата 
генерација (автори, дела. публикации, учебници, ис-
ториографски и други квази културни и квази на-
учни написи и слично). 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за образование; 
култура и физичка култура. Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитанието, ор-
ганизациите за издавање учебници и други издавачи. 

РОК: 1988 година и во наредниот период. 
17. Утврдување ф^рма и содржина на соработка ме-

ѓу одделни училишта од СР Македонија и од САП 
Косово за меѓусебно запознавање и зближување и 
за- јакнење на братството и единството. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за образова-
ние, култура и физичка култура и организациите на 
здружениот труд од областа на образованието. 

РОК: трајна задача. 
18. Надлежните органи во собранијата на оп-

штините, во соработка со Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура, со Репуб-
личката заедница на насоченото образование и со 
опште ств ено-политичките организации, во соработка 
со соодветните органи и заедници од САП Косово 
да ги (согледаат состојбите и проблемите во Брека со 
запишувањето на учениците од насоченото средно 
образование и студентите од албанската народност 
од СР Македонија на високообразовните организации 
во САП Косово и да преземат ефикасни мерки за-
пишувањето на овие студенти да се остварува во 
ршупките на ' утврдената политика Аза запишување на 
студентите во СР Македонија и, договорот за запи-
шување на студентите во прва година на студии на 
високообразовните организации во СФРЈ („Службен 
весник на СРМ" бр. 2/82). 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за образова-
ние, култура и физичка култура; собранијата на - оп-
штините, заедниците за насочено образование и уни-
верзитетите во ОР Македонија со соодветни од. САП 
Косово. 

РОК: активностите перманентно ќе се спрове-
дуваат. 

19. Соработка на организации од СР Македонија, 
СР Србија, СР Црна Гора и САП Косово за издава-
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ње учебници и друга стручна литература, кои би 
можеле да се користат на пошироко подрачје. 

НОСИТЕЛ: Организациите за издавање учебници. 
РОК: континуирано. 
20. Во рамките на Самоуправната спогодба за 

соработка меѓу Универзитетот .„Кирид и Методиј" — 
Скопје и Универзитетот во Приштина, надлежните 
органи на Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скоп-
је и Универзитетот во Битола, во соработка -со Уни-
верзитетот во Приштина и со Заедницата на уни-
верзитетите на Југославија, ќе се ангажираат за по-
успешно уедначување на наставните планови и про-
грами на режимот на школувањето, 'научноистра-
жувачката работа; подигањето на научниот подмла-
док, упионите квоти за студирање на универзитетите 
и режимот на кредитирање и стипендирање на сту-
дентиве, заради' што ќе се потпишат и соодветни 
договори. 

НОСИТЕЛ: Заедницата на универзитетите на Ма-
кедонија, во соработка со Републичката заедница на 
насоченото образование и Републичкиот комитет за 

. образование, култура и физичка култура. * 
РОК: — август 1988 година организирање на 

средби. 
— септември 1988 година .потпишување на до-

говори. 
21. Изградба на основно училиште во САП Ко-

сово, согласно со обврските што произлегуваат од 
точката 76 од Југословенската програма. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за образова-
ние, култура и физичка култура, Републичката за-
едница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и Републичкиот секретаријат за финан-
сии. 

РОК: декември 1989 година. 
2,2. &е се изготват заеднички научноистражувач-

ки проекти во приоритетните правци на технолош-
киот и општествено-економокиот развој на САП Ќо-
сов^ а особено во областа' на рударството, металур 
гијата, енергетиката, земјоделството, демографските 
движења, екологијата, историјата и фолклорот. 

НОСИТЕЛ: Македонската академија на науките 
и уметностите, Републичката заедница за иаучно-ис-" 
тражувачката дејност -и ^Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика. 

^РОК: декември 1988 година. 
23. Во областа на културата ќе се остварува 

непосредна соработка за размена на стручни кадри, 
за обезбедување заштита на природното и култур-
ното историско наследствр во сценско-ум етничката 
и филмската дејност. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за образова-
ние, култу ра N и физичка култу ра и Репу бличката СИЗЧ 
за култура. 

РОК: трајна задача. 
' 28. Републичкиот центар за хумана репродукци-

ја при Гинеколошко-акушерската клиника во Скоп-
је, во рамките на својата дејност, ќе обезбеди со 
определена динамика и по определена програма, еду-
цирање и стручно усовршување на здравствен и друг 
профил работници од Косово за работи на^ планот 
на планирањето на семејството во Покраината. 

Средства за престојот на кадрите ќе треба да 
се обезбедуваат годишно од Буџетот на Републиката. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот центар за хумана ре-
продукција. 

РОК: континуирано до 1990 година. 
29. Здравствените работни организации, на Репуб-

ликата; особено клиниките и институтите на Меди-
цинскиот факултет во Скопје,на економска основа, 
ќе бидат постојано ангажирани во укажување на врв-
на здравствена заштита за населението од Косово, 
особено врвна здравствена заштита и здравствени 
услуги кои не се обезбедуваат во Покраината. 

НАСИТЕЛ: Здравствени работни организации. 
РОК: континуирано. 

IV. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
30. Организациите на здружениот труд« стопан-

ската комора на Македонија, самоуправните органи-

зации и заедници, општествените организации и здру-
женија, собранијата на општините и градот Скопје 
во согласност со Југословенската програма на мерки 
и активности што за нив произлегуваат од оваа про-

грама, веднаш ќе ги дополнат постојните или ќе 
донесат новл програми на мерки и активности но 
кои ќе ги утврдат своите непосредни задачи, носи-
телите на обврските, роковите за ,извршување и ма-
теријалните и други претпоставки, заради спроведу-
вање на мерките и активностите за спречување на 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, 
побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓа-
ње на сите кои сакаат да живеат и работат на Ко-
сово. 

РОК: веднаш По објавувањето на Програмата. 
31. Собранието на СР Македонија ќе оствари со-

работка со Собранието на САП Косово заради избор 
на три комплементарни општини од СР Македонија 
и САП Косово, заради остварување на долгорочна 
и непосредна меѓуопштинска соработка.- Предлогот 
за Собранието на СР Македонија ќе го подготви 
Заедницата на општините и«градовите на СР Маке-
донија во соработка со Сталната конференција на 
општините и градовите на Југославија. Во рамките 
на меѓу регионалната соработка ќе се обединат заед-
ничките активности на собранијата на општините, за 
решавање на проблемите во САП Косово, а особено 
на самоуправното поврзување и интеграција, здру-
жување на трудот и средствата, обезбедување на за-
еднички вложувања во развојот, .стручна и кадров-
ска помош, размена на искуства во остварувањето 
на општествено-економскиот развој, како и за раз-
војот на културночпросветиа^а, научната, спортската 
и друга соработка. 

НОСИТЕЛ: Собранието на СР Македонија, Заед-
ницата на општините и градови на Македонија и со-
бранијата на општините. 

РОК-, ноември 1988 година. 
32. Собранието на СР Македонија ќе формира 

комисија за следење на извршувањето на оваа про 
грама како постојано работно тело составено од де-
легати на соборите на Собранието на СР Македонија. 

24. Прифаќање на кадрите од САП Косово во 
системот на нивното оспособување низ облиците на 
постдипломските и докторските студии и специјали-
зации и усовршување во научните области кои се 
развиени во СР Македонија. 

НОСИТЕЛ: Универзитетот „Кирил и Методиј" и 
високообразовните и научните организации. 

РОК: постојана задача. 
25. Врз основа на искажаните потреби од^САП 

Косово ќе се подготви програма за начинот, усло* 
вите, бројот и профилите на наставно-научните и ис-
тражувачките кадри кои ќе бидат времено или трај- ч 
но ангажирани, во наставната, научната и истражу-
вачко нразвојн ата дејност во организациите на здру-
жениот труд во САП Ќосово. 

НОСИТЕЛ : Универзитетите, факултетите и ин-
ститутите. 

РОК: декември 1988 година. 
26. Согледување на можностите за користење на 

расположливата научноистражувачка опрема и ли 
тература на факултетите и научно истражувачките 
организации од СР Македонија за потребите на САП 
Косово. 4 

НОСИТЕЛ: Универзитетите, Македонската акаде-
мија на науките ' и уметностите, факултетите и ин-
ститутите. 

РОК: првата половина на 1989 година. 
27. Остварување на соработка во конципирањето 

на развојот, програмирањето и реализацијата на оп-
штествениот систем на информирањето и на инфор-
мативниот систем на* САП Косово. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, тех-
нолошки развој и информатика. 

РОК: постојана задача. 
Комисијата ќе го следи извршувањето на мер-

ките и активностите од оваа програма, ќе ги разгле-
дува извештаите од републичките органи и органи-
зации и на другите учесници и најмалку1 еднаш го 

/ 
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дишно ќе го известува Собранието на СР, Македони-
ја за/ извршување на одделни работи и задачи пред-
видени со оваа програма. 

НОСИТЕЛ: Собранието на СРМ. 
РОК: на наредната седница на соборите на 

Собранието на СРМ по донесувањето на оваа про-
грама. 

33. Оваа програма ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ч Бр. 08-2787 Претседател 
20 септември 1988 година на Собранието на СРМ, 

4 Скопје д р Вулнет Старова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-п о литичкиот собор, 
Петар Карајани, е. р. 

715, 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („(Службен 
весник на СРМ" бр. 49/87 и 28/88), а во врска со 
член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот зл 
финансирањето на општините и Републиката, („Спуж 
бен весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87 
10,88, 20/88 и 28/88), и Заклучокот на 173-та седница 
на' Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
одржана на 19 септември 1988 година,, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-
ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на 
општината Кавадарци, во износ од 272.000.000 динари, 
потребни за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 20 декември 1988 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Собранието на општината 
Кавадарци и Републичкиот секретаријат за финан-
сии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1822/1 4 

19 септември 1988 година Претседател 
Окопје на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

716, 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/87 и 28/88), а во врска ' со 
член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот за 
финансирањето на општините и Републиката („Служ-
бен весник на ОРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88, 20/88 и 28/88), и Заклучокот на 173-та седница на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
одржана на 19 септември 1988 година, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

0 Д л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Делчево, во износ од 109.000.000 динари, 
потребни за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 20 декември 1988 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Собранието на општината 
Делчево и Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот дев 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1822/2 
19 септември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р 

717. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/87 и 28/88), а во врска со член 
53, став 1 точка 1 од Законот за системот за финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/8», 
20/88 и 28/88), и Заклучокот на 173-та седница на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
одржана на 19 септември 1988 година, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Виница, во износ од 109.300.000 динари, по-
требни за исплата на личен доход. . 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 20 декември ' 1988 година 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Собранието на општината 
Виница и Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1822/3 
19 септември 1988 година 

, Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигррие Гоговски, е. р. 

718. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на ОРМ" бр. 49/87 и 28/88), а во врска оо член 
53, став 1 точка 1 од Законот за системот за финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), и Заклучокот на 173-та седница на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
одржана на 19 септември 1988 година, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се дава позајмица на Собранието на 
општината Кочани, во износ од 100.000.000 динари, 
потребни за исплата на личен доход. 

2. П о з а ј м и ц а ^ од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Собранието на општината 
Кочани и Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1.822/4 
19 септември 1988 година 

Скопје 'Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 
224. 

Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-
конот за патишта („Службен весник на СРМ" бр. 
15/80, 26/80, 28/812, 13/86 И 28/88) И член 18 ОД Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за патишта, Собранието на Републичката СИЗ 
за патишта, на седницата одржана на 26 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И 
ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПО-
ТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМА-

НОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА 
РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување и висината на посеб-

ниот надомест за употреба на делнициве од автопа-
тот Куманово — Титов Велес за возилата регистри-
рани во СФРЈ („Службен весник на СВМ" бр. 28/88) 
во членот 2, одредбите од 1, 2, 3 и 4 се менуваат и 
гласат: ^ 

„1. За моторни возила со две осовини и висина 
до 1,3 м. (кај предната осовина^ на возилото) за 
правците: 

Куманово — Титов Велес 
Куманово — Миладиновци 
Петровец — Титов Велес 

2.300 динари 
1.000 
1.300 

2. За моторни возила со повеќе од две осовини 
и висина до 1,3 м. (кај предната осовина на возилото) 
за правците: 

Куманово — Титов Велес 
Куманово — Миладиновци 
Петровец — Титов Велес 

3.500 динари 
1.500 
2.000 

3. За моторни возила со две и три осовини и 
висина поголема од 1,3 м. (кај предната осовина на 
влечното возило) за правците.-

Куманово — Титов Велес 
, Куманово — Миладиновци 
Петровец — Титов Велес 

7.000 динари 
3.000 
4.000 

4. За моторни возила со повеќе од три осови-
ни и висина поголема од 1,3 м (кај предната осо 
вина на возилото) за правците: 

Куманово — Титов Велес 
Куманово — Миладиновци 
Петровец — Титов Велес 

14.000 динари 
6.000 
8.000 

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

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

Бр. 14-1550/6 
26 септември 1988 година 

Скопје 

Претседател, 
Никола Танески, е. р. 

225. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-

конот за патишта („(Службен весник на СРМ" бр. 
15/80, 26^80, 28/82, 13/86 и 28/88), член 57 став 1 ОД 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ" број 66/85) и член 18 од Статутот, на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за патиш-
та, Собранието на Републичката СИЗ за патишта, н а 
седницата одржана на 26 септември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ 
НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД 
АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВО-

ЗИЛАТА СО СТРАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА 
Член 1 

За употреба на магистралниот пат број 1 (авто-
пат) на делниците од Куманово до Титов Велес се 
воведува плаќање на посебен надомест за возилата сг, 
странска регистрација, односно возилата регистрира 
ни надвор од СФРЈ. 

Член 2 
Висината на посебниот надомест за употреба Н«Ѓ 

автопатот за возилата со странска регистрација, се 
искажува во САД долари, а се наплатува во завис-
ност од категоријата на возилото и должината на 
релацијата и тоа: 

1) I категорија — возила со две осовини и виси-
на до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за 
правците: 

Куманово — Титов Велес 3,50 САД $ 
Куманово — Миладиновци 1,50 САД $ 
Петровец — Титов Велес 2,00 САД $ 

2) II категорија — возила со или без приколка 
со повеќе од две осовини и висина до 1,3 м (кај 
предната осовина на возило) за правците: 

— Куманово — Титов Велес 5,25 САД $ 
— Куманово — Миладиновци 2,25 САД $ 
— Петровец — Титов Велес 3,00 САД $ 

3) III категорија — возила оо две и три осовини 
повисоки од 1,3 м. (кај предната осовина на влечно-
то возило) за правците: 

— Куманово Титов Велес 10,50 САД $ 
—: Куманово — Миладиновци 4,50 САД $ 
— Петровец — Титов Велес 6,00 САД '$ 

4) IV категорија — возила со повеќе од 3 осо-
вини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осо-
вина на возилото) за правците: 

— Куманово — Титов Велес 21,00 САД $ 
— Куманово — Миладиновци 9,00 САД $, 
— Петровец — Титов Велес 12,00 САД $ 

Член 3 
Динарската противвредност на посебниот надо-

мест од член 2 на оваа одлука се формира со мно-
жење на износите на посебниот надомест изразен во 
САД долари со пресметковниот курс утврден за пе-
риодот за кој се наплатува надоместокот. 

Член 4 
Пресметковниот курс на САД долари се усогласу-

ва месечно според званичниот продажен курс на 
САД долари на петтиот ден во месецот, а се при-
менува од десеттиот ден во месецот, заклучно до 
деветтиот ден во наредниот месец. 

По исклучок, усогласувањето може да се врши и 
порано во случај кога званични от курс на САД дола-
рот ќе се измени за повеќе од 10°/о во однос на 
последно утврдениот пресметковен курс. Во тој слу-
ча ј новиот износ ќе се наплатува веднаш. 

Плаќањето на посебниот надомест се врши исклу-
чиво во југословенски динари. 

Член 5 
При пресметување на износите на надоместокот 

од САД долари во југословенски динари се врши 
заокружување на износите од 001 до 499 динари на 
ООО динари и износите од 500 до 999 на 1.000 динари. 

Член 6 
Месечното усогласување на пресметковните кур-

севи на САД долари према динари се овластува да 
го врши Стручната^ служба на РСИЗ за патишта врз 
основа на званичната листа на продажните девизни 
курсеви, за што ќе поднесува извештај на првата на-
редна седница на Собранието. 
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Член 7 
Средствата кои се остваруваат со наплата на по-

себниот надомест се приходи на Републичката СИЗ 
за патишта и се уплатуваат на посебна сметка на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи, Одлуката за воведување и шисината на 
посебниот надомест за употреба на делницата од 
автопатот Куманово — Титов Велес за возила реги-
стрирани надвор од СФРЈ („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/88). 

Чл&н 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-, 

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

Бр. 14-1550/5 
26 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, е. р. 

732 

— — — 732 

СОДРЖИНА 
Страна 

693. Закон за престанување на важноста на 
Законот за здружување на дел од сред-
ствата на општествената репродукција за 
намирување на обврската на СР Македо-
нија за покривање на курсните разлики 725 

694. Закон за изменување и дополнување на" 
Законот за посебниот данок на промет на . 
производи и услуги — ( — — — —' — 725 

'695. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за угостителската и туристичката 
дејност — — — — — — — — 7 2 6 

696. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена само-
заштита — — — — — —' — — — 726 

697. Закон за данокот од доход на орг^низа--
циите на здружениот труд' (Пречистен 
текст) — — — — — — — — - 727 

698. Одлука за формирање на заедничка ко-
мисија за утврдување на одговорноста за 
состојбите и последиците од прекумерното 
и недозволено користење на водете од 
Дојранското Езеро од итрана на Републи-
ка Грција — — — — — — — — 4 730-

699. Одлука за формирање на Комисија за 
следење на остварувањето на програмата 
на мерки за реализација на Југословен-
ската програма на мерки и активности за 
запирање на иселувањето на Орбите и 
Црногорците од Косово, побрзо враќање 
на оние кои го напуштиле и доаѓање на 
сите кои сакаат да живеат и работат на 
Косово — — 4 — — — — — — — 731 

700. Одлука за изменување на Одлуката за ут-
тврдување бројот на судиите во Врхов-
ниот суд на Македонија, окружните судо-
ви, стопанските судови' на Македонија и 
окружните стопански судови — — — — 732 

701. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација — Центар 
за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен , слух „25 Мај" — Скопје 7з2 

702. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган џа РО Музеј на Маке-
донија — Археолошки, Етнолошки и Ис-
ториски — Скопје — — — — — — 732 

703. Одлука за давање согласност на Одлуката, 
за именување индивидуален работоводен 
орган на Специјалната болница за бело-
дробна туберкуло^ „Јасеново" е. Јасе-
ново — Титов Велес — — — — 

704. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување директор 
на Институт за ортопедија и трауматоло-
ѓија — Охрид — — — 

705. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување главен 
директор на ЖТО — Скопје — — — 733 

706. Одлука за именување членови на Коми-
сијата зау изготвување предлог за имену-
вање директор на ООЗТ Институт за па-
толошка физиологија и нуклеарна меди-
цина гари Медицинскиот факултет во Скопг 
је — — — _ _ _ _ _ _ 733 

707. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за имену-
вање декан на Медицинскиот 'факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 733 

708. Одлука з а , именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за именува-
ње индивидуален, работоводен орган на Ру-
дарско-геолошкиот факултет во Штип — 733 

709. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Економскиот факултет во При-
леп — — — — — — — — — — 733 

710. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Болницата за душевни болести — Демир 
Хисар — — — — — — —^ — — 734 

711. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување генерален ди-
ректор на1 Работната организација Рафи-
нерија на нафта „Скопје" — Скопје — '734 

712. Одлука за определување на исклучителна 
пензија — — — — — — — — — 734 

713. Одлука за именување секретар на Опште-
ствено-политѓичкиот собор на Собранието -
на Социјалистичка Република Македонија 734 

714. Програма на мерки во Социјалистичка Ре-
публика Македонија за реализација на Ју-
гословенската програма на мерки и ак-
тивности за запирање на иселувањето, на 
Орбите и Дрногорците од Косово, побр-
зото враќање на оние кои го напуштиле 
и доаѓање на сите кои сакаат да живеат 
и работат на Косово — — — — —* 735 

715. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија 738 

716. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија 738 

717. Одлука за користење на средствата ,од 
Постојаната резерва на СР Македонија 738 

718. Одлука за користење н ^ средствата од 
Постојаната, резерва на СР Македонија 738 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

224. Одлука за измена на Одлуката за воведу-
вање и висината на посебниот надомест 
за употреба на делниците од автопатот 
Куманово — Титов Велес за возилата ре-
гистрирани во СФРЈ — 

225. Одлука за воведување и висината на по-
себниот надомест за употреба на делни-
ците од автопатот Куманово — Титов 
Белее за возилата со странска регистрација 

— — — 739 

739 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 31. Телефон 228-204. Директор и одговорен, уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметки 

број 40100-603-12496 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје * 


