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

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 800 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-1249« 

526. 
Врз основа на член 26, став 3 од Законот за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/77), Извршниот, 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕ-

НА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ 
ИЗВЕЗУВААТ 

Задолжителната здравствена контрола на пратки-
те на растенијата што се извезуваат од Социјалис-
тичка федеративна Република Југославија, а се то-
варат на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија, ја врши Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

За задолжителната здравствена контрола на прат-
ките на растенијата од став 1, се плаќа надоместок 
кој во зависност од видот на пратката изнесува: 

1. — За вагонски и камионски пратки и за 
пратки во контејнери, до 10 тони — 1.000 динари, а 
за секој натамошен започнат тон уште по 100 ди-
нари,-

2. — За денковни м авионски пратки по три ко-
лета — по 1.000 динари, а за секој натамошен колет 
— уште по 40 динари,-

3. — За поштенски пратки до десет килограми 
— 200 динари, а за секој натамошен килограм — 
уште по 40 динари; 

4. — За пратки на дрво (трупци, режана граѓа, 
јамско, дрво, разни видови на преработки од дрво 
и ел.) — 50 динари за секој кубен односно просто-
рен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво 
— 30 динари за секој кубен односно просторен ме-
тар. 

Надоместокот за задолжителната здравствена 
контрола на оеме и саден материјал се зголемува 
за 100"/о од висината на надоместокот утврден во 
точките 1, 2, 3 и 4 од дел I на оваа одлука. 

Ако 'Јрвозникот бара да се изврши преглед на 
амбалажата за стока што не подлежи на задолжи-
телна здравствена контрола, плаќа надоместок како 
за вагони. 

II 
Ако овластеното лице на Републичкиот комитет 

за земјоделство, шумарство и водостопанство, изле-
зе на лице место на повик на извозникот во опреде-
леното време, а извозникот навреме не ја подготви 

, пратката за задолжителна здравствена контрола, тој 
е должен на име денгуба, на овластеното лице да 
му плати по 6.000 динари за еден час чекање. 

III 
Износот на надоместокот за преглед на прат-

ките на растенијата од точките 1, 2, 3 и 4 од дел 
I на оваа одлука, кога се врши ноќе и во деновите 
на државните празници се зголемува за 100Р/о. 

IV 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на наде 

местокот за вршење задолжителна здравствена кон-
трола на растенијата кои се извезуваат („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/86). 4 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-143$/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 

527. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е р. 

Врз основа на член 6 од Законот за општестве-
на контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/85), а во врска со 
точка 1 од Одлуката за пропишување мсЗрка на не 
посредна контрола на цените — давање согласност 
на определени производи и услуги („Службен весник 
на СРМ" бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ВЛ ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА НА-

ДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-
ДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радио-дафузните 
приемници, освен во делсѓт што се однесува на об-
врската на основачот содржана во точка 5 од Одлу-
ката бр. 09-3311/3 од 15 јули 1988 година на Работ-
ничкиот совет на РТБе — Скопје. 

Надоместокот од став 1 на оваа точка ќе се при-
менува од 1 август 1988 година. 

2. Републичкиот секретаријат за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар ќе се гри-
жи за спроведувањето на оваа одлука. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката за пропишување мерка 
на непосредна контрола ца цените — определување 
највисоко ниво на цените, — надоместокот на радио 
и ТВ услугите („Службен весник на СРМ" бр. 12/88). 

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

Бр. 23-1510/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигор** Гоговски, е. р 
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528. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 49/87), а во врска со член 
53, став 1, точка 1 од Законот за системот на фи-
нансирањето на општините и Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88 и 20/88), 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 
општина Гевгелија во износ од 50.000.000 динари, 
потребни за намирување на обврски на меѓуопштин-
ските правосудни органи и органите на управата. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука Оп-
штината ќе ја врати до 31 декември 1988 година. 

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

Бр. 23-1522/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

529* 
Врз основа на член 16 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на ОР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонка, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Извршниот совет 

(„Службен весник на СРМ" бр. 28/86), во член 36, 
став 2 по зборовите „функционерите што раководат 
со републичките органи на управата" да се додадат 
зборовите „со самостојните стручни служби на Из-
вршниот совет". 

Член 2 
Членот 40, ставов 1 да се измени и да гласи: 
„Поканата за седница на работното тело и ма-

теријалите за дневниот ред на седницата се доста-
вуваат до членовите на телото и до Секретаријатот 
за законодавство". 

Член з 
Во членот 60, ставот 1 и 4 да ^е изменат и да 

гласат: 
„Материјалите за разгледување на седница на 

Советот, освен предлозите за донесување, нацртите 
и предлозите на закони и на други прописи и оп-
шти акти, можат да имаат најмногу до 15 страници. 
Информациите што се разгледуваат на Советот, а 
се во функција на информирање на членовите на 
Советот можат да имаат најмногу з страници". 

Член 4 
Во членот 61, ставот 2 да се измени и да гласи: 
„Првите страници на материјалот содржат: крат-

ка содржина на материјалот, уводни напомени во 
кои се содржани објаснувања за учесниците во из-
работката, назив на заинтересираните републички 
органи и организации кои доставиле мислење по 
материјалите што им се доставени од изготвувачите 
од член 61, став 1 од овој деловник и на органите 
и организациите и лицата кои се консултирани по 
тој материјал, забелешка дали материјалот е изра-

ботен според Програмата за работа на Советот од-
носно Собранието, според посебен заклучок на Со-
бранието односно на Советот или по иницијатива на 
предлагачот, како и во кој рок била предвидена 
неговата изработка". 

Член 5 
Во членот 63 да се изменат алинеите 5, 6, 7, 8 

и 9 и да гласат: 
„— материјалите од областа на економските од-

носи со странство — на Републичкиот секретаријат 
за односи со странство; 

— материјалите што содржат одлуки за учество 
на претставници на општествената заедница во од-
лучувањето на организациите на здружениот труд 
и посебни услови и начин за именување и разре-
шување на работоводен орган — на Републичкиот 
комитет за труд, здравство и социјална политика; 

— материјалите што' содржат прашања во врска 
со односите со странство — на Републичкиот секре-
таријат за односи со странство; 

— материјалите во кои се обработуваат односно 
уредуваат прашањата од областа на кадровската по-
литика, во Секретаријатот за кадровски прашања во 
Извршниот совет; 

— предлозите за донесување закони, нацртите 
и предлозите на законите и други прописи и општи 
акти како и нацртите и предлозите на општестве-
ните договори и самоуправни спогодби на Секре-
таријатот за законодавство и на другите републич-
ки органи на управата доколку содржат прашања 
од нивниот делокруг". 

Член 6 
Во член 64, ставовите 1 и 2 да се дополнат со 

следниве зборови: „и на Секретаријатот за законо-
давство". 

Член 7 
- Во член 84, по ставот 1 да се додаде нов став 

кој да гласи: 
„Право да учествуваат во претресот на Советот 

имаат и секретарот на Секретаријатот за законодав-. 
ство и секретарот на Секретаријатот за информации". 

Член 8 
Во членот 86, во ставот 2 зборовите „претседате-

лот на Републичкиот комитет за законодавство и 
организација" да се бришат, а наместо нив да стои 
„секретарот на Секретаријатот за законодавство". 

Член 9 
Во член 116, став 4, зборовите „секретарот на 

Извршниот совет" се заменуваат со зборовите „Се-
кретаријатот за законодавство". 

Член 10 
Во членот 122, став 1 зборовите „Републичкиот 

комитет за законодавство и организација" да се бри-
' шат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за зако-
нодавство". 

Член 11 
Во член 125, став 2 зборовите „Републичкиот ко-

митет за законодавство и организација" да сс избри-
шат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за зако-
нодавство". 

Член 12 
$0 членот 156, во ставовите 1 и 2 зборовите 

„Републичкиот комитет за законодавство и организа-
ција" да се избришат, а наместо нив да СТЈОИ „Се-
кретаријатот за законодавство". 

Член 13 
Во член 201, зборовите „Републичкиот комитет 

за информации" да се избришат, а наместо нив да 
стои. „Секретаријатот за информации". 

Член 14 
Во член 203, став 3, зборовите „Републички^* 

комитет за информации" да се избришат, а намести 
нив да стои „Секретаријатот за информаг^и". 
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Член 15 
Во членот 204, во ставовите 1 и 2 зборовите 

„Републичкиот комитет за информации" да се из-
бришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за 
информации". 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот н^ објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-1509/1 
24 јуни 1988 година 

Скопје 

530. 

Потпретседател 
на Извршниот оовет, 

д-р Владо Камбовени, е. р. 

Врз основа на член 258 од Законот за даноците 
на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 12/87, 
50/87 и 7/88) и на член 6 од Законот за републич-
ките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
број 50/82, 38/83, 3/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87 И 
7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија на 161-та седница одржана на 21 јули 1988 
година донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРИХОДИ ВО 1988 ГОДИНА 

Средствата издвоени на посебната републичка 
сметка 40100-637-700016 — наменски средства за уна-
предување, организација и работа на органите за 
општествени приходи во општините и Републиката 
што ќе се остварат во 1988 година, во износ од 
205.000.000 динари, ќе се користат од органите за 
општествени приходи за следниве намени и тоа: 

1. За набавка на компјутерска опрема во след-
ниве општини (како учество) и тоа: 

— Управа за општествени приходи 
— Битола 4 30.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Кичево 12.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Охрид 9.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Штип 12.000.000 динари 

СЕ: 63.000.000 динари 

2. За реконструкција и адаптација на постојните 
работни простории во следниве »општини како уче-
ство и тоа: 

— Управа за општествени приходи 
— Валандово 

— Управа за општествени приходи 
— Неготино 

— Управа за општествени приходи 
на град Скопје 

— Управа за општествени приходи 
— Струмица 

10.000.000 динари 

8.000.000 динари 

35.ооо.ооо динари 

25.000.000 динари 

СЕ: 78.000.000 динари 

3. За набавка на машини за сметање и за пишу-
вање и на друга канцелариска опрема во следниве 
општини (како учество) и тоа 

— Управа за општествени приходи 
— Берово 2.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Виница 1.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Гостивар 3.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Дебар 1.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Кратово 2.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Крива Паланка 2.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Куманово 4.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Пробиштип 2.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Ресен 4.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Свети Николе 4.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
—- Струга 4.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
— Тетово 8.000.000 динари 

СЕ: , 37.000.000 динари 

4. За набавка на патнички возила во следниве 
општини (како учество) и тоа: 

— Управа за општествени приходи 
— Кочани 8.000.000 динари 

— Управа, за општествени приходи 
— Прилеп 8.000.000 динари 

— Управа за општествени приходи 
—радовиш 8.ооо.ооо динари 

СЕ: 24.000.000 динари 

5. За набавка на опрема на Републичката упра-
ва за приходи: 

СЕ: 

3.000.000 

3.000.000 

Вкупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) — 205.000.000 динари 

И 
Средствата определени во дел I од оваа про-

грама можат да се користат исклучиво за опреде-
лената намена, а според соодветната документација. 

Определените средства се, даваат без обврска за 
враќање. 

III 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа програма според динамиката на при-
ливот на средствата. 

За користењето на средствата од оваа програма 
по одделни намени, Републичкиот секретаријат за 
финансии ќе поднесе Извештај до Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија во првото триме-
сечје 1989 година. 

IV 
Стручните и административно-техничките работи 

за извршување на програмата ќе ги врши Републич-
киот секретаријат за финансии. 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето ц.о „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-739/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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531. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
I 

1. За помошник на секретарот на Секретарија-
тот за законодавство се назначува Европид Ричков-
ски, досегашен помошник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за законодавство и организација. 

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

Бр. 17-1299/2 / 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

532. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
дбнија донесе 

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За помошник на секретарот на Секретарија-
тот за законодавство се назначува Евица Димовска, 
досегашен помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за законодавство и организација. 

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

Бр. 17-1299/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

533. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За советник на секретарот на Секретаријатот 
за законодавство се назначува Марија Цветкова — 
Попова, досегашен советник на претседателот на 
Републичкиов комитет за законодавство и органи-
зација. 

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

Бр. 17-1299/4 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

534. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен веоник на СРМ" бр. 
45/$0), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО * 

1. За советник на секретарот на Секретаријатот 
за законодавство се назначува Лилјана Митевска, 
досегашен советник на претседателот на Републич-
киот комитет за законодавство и организација. 

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

Бр. 17-1299/5 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

535 . 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 

1.,3а советник на директорот на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви се назначува Крсте 
Дуковски, досегашен советник на директорот на 
Дирекцијата. -

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

Бр. 17-1307/13 
8 јули 1988 година 

Скопје 

536. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 

1. За советник на директорот на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви се назначува Коста 
ЈБатковоки, досегашен советник на директорот Јна 
Дирекцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во1 „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1307/12 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

' на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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537. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 

1. За советник на директорот на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви се назначува Бран-
ка Георгиевска, досегашен советник на директорот 
на Дирекцијата. 

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

! 

Бр. 17-1307/11 
Ѕ јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

538. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен републички пазарен инспектор се 
именува Лазар Кујунџиев, досегашен главен репуб-
лички пазарен инспектор. 

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

Бр. 17-1307/10 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

539. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

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

РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. За директор на Дирекцијата за републички 
•стоковни резерви се именува Стеван Петревски, досе-
гашен директор на Дирекцијата. ' 

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

Бр. 17-1307/9 
I јули 1988 година 

Скопје 
Претседател \ 

на Извршниот совет, ' 
м-р Глигорие Гоговски, е. р, 

540. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државнатах управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За советник на републичкиот секретар за оп-
штостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се назначува Љерка Захариевска, досегашен 
советник на републичкиот секретар за општостопан-
ски работи и пазар. 

2. Ова решение влегува во сила оо денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

Бр. 17-1307/8 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие ГОГОВСКИ, е. р. 

541 . 
Црз основа на член 173 став 3 од Законот За 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШГОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
општостонаноки работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се назначува Ружди Ибраимов, досегашен со-
ветник на републичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар. 

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

Бр. 17-1307/7 ' 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

542. 
Врз основа на член 173 став з од Законот зк 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОЈПНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОППЃГОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
општостопански работи, мало стопанство, туризам' 
и пазар се назначува Симеон Бојчин, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за општостопан-
ски работи и пазар. 

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

Бр. 17-1307/6 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

( на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговом*, е. р. 
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543. 
Брз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
општостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се назначува Милисав Таневски, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за општостопан-
ски работи и пазар. 

2. Ова решение влегува во сила оо денот на 
^внесувањето. а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1307/5 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глпгорие Гоговски, е. р. 

544. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
. општостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се назначува Владимир Шелев, досегашен по-
мошник на претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и мало стопанство. 

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

Бр. 17-1307/4 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

545. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, 

МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За4 помошник на републичкиот секретар за 
општостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се назначува Јово Векиќ, досегашен помош-
ник на републичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар. 

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

Бр. 17-1307/3 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гогова«, с. р. 

546 . 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРР1ЈАТ ЗА ОПШТО СТОПАНСКИ РА-
БОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за општостопански работи, мало стопанство, туризам 
и пазар се назначува Петар Мирчевска досегашен 
потсекретар во Републичкиот секретаријат за ап-
штостопански работи и пазар. 

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

Бр. 17-1307/2 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

547 . 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура се назна-
чува Никола Василевски, досегашен потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование и физичка 
култура. 

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

Бр. 17-1308/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорич Гоговски, е. р. 

548. 
Врз основа на член 173 ста* 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура ое назна-
чува Илхами Емин, досегашен потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за култура. 

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

Бр. 17-1308/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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549. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СВМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРА-

ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Косара Точкова, досегашен 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1308/4 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

550. 
• Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРА-

ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот -комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Спасе Макаровски, досегашен 
помошник на претседателот на , Републичкиот коми-
тет за образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1308/5 
$ јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

351. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
43/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРА-

ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Нијази Лимановски, досега-
шен помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1308/6 
I јули 1988 година 

Скопје 
Претседател * 

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

552. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Томислав Димовски, досегашен 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1308/7 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

553. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРА-

ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Јован Ристов, досегашен по 
машниќ на претседателот на Републичкиот комитет 
за култура. 

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

Бр. 17-1308/8 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

554. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗЛ ОБРА-

ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура се назначува Горѓи Бојчевски, досегашен 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-

т е т за култура. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ«. 

Бр. 17-1308/9 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 664 — Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 јули 1988 

555. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник 'на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за образование, култура и физичка култура 
се назначува Никола -'Куциновски, досегашен совет-
ник на претседателот на Републичкиот комитет за 
образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1308/10 
8 јули 1988 година 

Скопје 

556. 
Врз основа на член 162 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНОЈ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. За членови на Републичката комисија за кул-
турни врски со странство се именуваат.-

1. Иван Андреевски, директор на ООЗТ Теле-
визија — Скопје, 

2. днр божидар Видоевски, академик, 
3. Славко Јаневски, академик, 
4. Паскал Гилевски, писател, 
5. д-р Иван Катарџиев, претседател на Матицата 

на иселениците на Македонија, 
6. д-р Никола Матовски, професор на Правниот 

факултет во Скопје, 
7. Предраг Пенушлиски, потпретседател на Со-

бранието на град Скопје, 
8. Трајан Петровски, писател, 
9. м-р Горан Стефановски, доцент на факулте-

тот за драмски уметности, 
10. Крум Томовски, академик. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1397/2 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

557. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законо/ за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИ-
ЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА ВО ИЗВРШНИ-

ОТ СОВЌТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Секретаријатот за кадров-
ски прашања во Извршниот совет на Собранието 
ва СР Македонија ес назначува Илија Цветковски, 

директор на Општо-кадровски сектор во РО за 
трикотажа и конфекција „Киро Фетак" — Кума-
ново. 

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

Бр. 17-1462/1 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

558. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на секретарот на чСекретарија-
тот за кадровски прашања во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Илија 
Сапунџиоски. досегашен советник на секретарот на 
Секретаријатот. 

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

Бр. 17-1462/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот1 совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

559. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот 
за кадровски прашања во / Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се назначува Ратка 
Арминовска, досегашен советник на секретарот на 
Секретаријатот. 

а. Ова решение влегува во оила оо денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1462/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глкгорие Гоговски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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563. 560. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот 
за кадровски прашања во Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се назначува Костанда 
Пакетчиева, досегашен советник на секретарот на 
Секретаријатот. у 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во* „Службен весник на 
СВМ". ' 

Бр. 17-1462/4 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

561. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе | 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

1. За советник на републичкиот секретар за пра-
восудство и управа се назначува Катерина Темел-
ковска, самостоен советник во Републичкиот секре-
таријат за правосудство и управа. 

2.. Ова решение влегува во оила ср денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-454/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
- Претседател 

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

562. 
В'рз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЏАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИ 

ЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За потсекретар во Секретаријатот за инфор 
мацин се назначува Павле Фидановски, досегашен 
потсекретар во Републичкиот комитет за информа-
ции. < 

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

Бр. 17-1296/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

* на Извршниот совет, 
м-р Гдигорие Гоговски, е. р. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За помошник на секретарот на Секретарија-
тот за информации се назначува Јанко Николов-
ски, досегашен помошник на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за информации. 

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

Бр. 17-1296/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

564. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За советник на секретарот на Секретаријатот 
за информации се назначува Благоја Нинески, досе-
гашен советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за информации. 

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

Бр. 17-1296/4 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совбт, 
м-р Глигорич Гоговски, е. р. 

565. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе' 

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

УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. За директор на Републичката управа за на-
менско производство, во состав на Републичкиот 
комитет за ин ду егри ја, енергетика ср именува Гли-
гор Серафимов, досегашен директор на Управата за 

^наменско производство. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
. на СРМ". 

Бр. 17-1479/1 
8 јули 1988 година ^ 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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566. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80)/ Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-
СПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 

ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. За главен републички инспектор на Републич-
киот инспекторат за техничка инспекција, во состав 
на Републичкиот комитет за индустрија и енергети-
ка се именува Стрезо Буцевски, досегашен главен 
републички инспектор за техничка инспекција. 

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

Бр. 17-1479/2 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

567. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СЕМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУС-

ТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за Индустрија и енергетика се назна-
чува Марија Игњатовић досегашен советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство. 

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

Бр. 17-1479/3 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

568. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 'ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за индустрија и енергетика се назна-
чува Бориз Милошевски, досегашен советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика 
индустрија и мало стопанство. 

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

Бр. 17-1479/4 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

569. 
Б*рз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80). Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
индустрија и енергетика се назначува Никола Бо-
и л е в с к и , досегашен потсекретар во Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство. 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигоров Гоговски, е. р. 

570. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика се назначува Га-
врило Гаврил овски, досегашен советник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство. 

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

Бр. 17-1479/6 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

571. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика се назначува 
м-р Радомир Цветковиќ, досегашен советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство 

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

Бр. 17-1479/7 
8 јули 1988 година 

Скопје 
I Претседател 

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

Бр. 17-1479/5 
8 јули 1988 година 

Скопје 
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572. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика се назначува 
Никола Черепналковски. досегашен советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство 

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

Бр. 17-1479/8 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

573. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет у на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за индустрија и енергетика се назна-
чува Елена Капсарова — Данилоска, досегашен со-
ветник на претседателот ћа Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија џ Мало стопанство. 

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

- Бр. 17Л479/9 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

574. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

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

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

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за индустрија и енергетика се назна-
чува Петруш Стефанов, досегашен помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и мало стопанство. 

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

Бр. 17-1479/10 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

575. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕ-

ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. За заменик на главниот републички инспек-
тор на Републичкиот инспекторат за техничка ин-
спекција се именува Јован Симонов, досегашен за-
меник на главниот републички инспектор. 

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

Бр. 17-1479/11 ̂  
б јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. * р. 

576* 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТ-
ВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА 

ОКОЛИНА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на 
човековата околина се назначува м-р Иван Дими-
троѕски, досегашен потсекретар во Републичкиот ко-
митет за градежништво, урбанизам и заштита на чо-
вековата околина. 

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

'Бр. 17-1343/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

577. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТ-

ВО, СООБРАКАЈ Л ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА 
ОКОЛИНА 

1, За потсекретар во Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на 
човековата околина се назначува Живорад Мака-
ревски, досегашен потсекретар во Републичкиот ко-
митет за сообраќај <и врски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

/ 

Бр. 17-1343/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ч м р Глигоров Гоговски, е. р. 

578. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА . НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШ-

ТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и заштита на човековата околина се назначува 
Милое Димоски, досегашен потсекретар во Репуб-
личкиот комитет за градежништво, урбанизам и за-
штита на човековата околина 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на С>М". 

Бр. 17-1343/4 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

579. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-

НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и заштита на човековата околина се назначува 
Антун Мославац, досегашен помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за градежништво, 
урбанизам и заштита на човековата околина. 

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

Бр. 17-1343/5 
8 јули 1988 година 

Скопје / 
Претседател 

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

580. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната упр ада („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЕЃОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШ-

ТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и заштита на човековата околина се назначува 
м-р Никола Србиновски, досегашен помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за градеж-
ништво, урбанизам и заштита на човековата околина. 

2.1 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на -СРМ". 

Бр. 17-1343/6 
8 јули 1988 година ' 

- Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

581. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник ца СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СРХ Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е , 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-

НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќа ј и заштита на човековата околина се назначува 
Горѓи Симеонов, досегашен* помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за градежништво, 
урбанизам и ? заштита на човековата околина. 

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

Бр. 17-1343/7 
8 јули 1988„тодина 

Скопје 
Претседател 

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

582. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот; совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе / 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-

НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет* за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај <и заштита ма човековата околина, се назначува 
Јован Стојановски, досегашен помошник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски, 
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2. Ова решение влегува во оила со денот на 
донесувањето, а ќе с^ објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1343/8 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

583. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБА-

НИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА (^КОЛИНА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и заштита на човековата околина се назначува 
Вецко Буревски, досегашен помошник на претседа,-
телот на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски. 

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

Бр. 17-1343/9, 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

584. 
Врз основа Да член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА » ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина се назначува Чедо-
мир Теов, досегашен советник на претседателот на 
Републичкиот комитет за сообраќај и врски. 

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

Бр. 17-1343/10 ~ 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

I I 
585. 

В̂ >з основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе " - , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За советник на претседателот на 'Републич-
киот комитет за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и заштита на човековата околина се назначува 
Трајко Стојковски, досегашен советник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави "во „Службен весник на 
С РМ". 1 

Бр. 17-1343/11 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

586. 
Врз основа на член 171 од Законот! за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-

ТОР ЦА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

1. За главен републички инспектор' на Репуб-
личкиот инспекторат за градежништво и урбанизам 
се именува Богдан Каранфиловски, досегашен гла-
вен републички инспектор на Републичкиот инспек-
торат за урбанизам и градежништво. 

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

Бр. 17-1343/12 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

587. 
Врз основа на член 171. од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-

ТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
1 СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За главен републички инспектор на Репуб-
личкиот Инспекторат за сообраќај и врски се име-
нува Љубомир Тодоровски, досегашен главен репуб-
лички инспектор во Републичкиот инспекторат за 
сообраќај и врски. 
\ 2. Ова решение влегува БО сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1343/13 , 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 
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588. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), а во врска со член 96 став 3 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

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

НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Управата за 
заеднички работи во Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија се назначува Бранко Колачев-
ски, раководител на Одделението за изградба и одр-
жување на објекти во Управата/ 

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

Бр.- 17-1379/2 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

589. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), а во врска со член 96 став 3 од Законот 
за Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 43/81 и 20/88), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

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

НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Управата за 
заеднички работи во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија да се назначи Александар 
Константину, раководител на Одделението за финан-
сиско материјално работење во Управата. 

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

Вр. 17-1379/3 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

II 
Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-

нува да важи Наредбата за привремената забрана 
за ловење риба во реките: Вардар, Треска, Лепенец, 
Пчиња, - Брегалница и Црна Река, број 14-1844/1 од 
13 јули 1938 година. 

III 
Оваа наредба влегува во аила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на" Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 1Д-1844/3 
26 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, е. р. 

591. 
^ Врз основа на член 60, а во врска со член 59 

од Законот за заштитата при работа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/87), претседателот на Републич-
киот комитет за труд, здравство и социјална поли-
тика — Скопје донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА »УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 

ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 

1. Работната организација Рафинерија за нафта 
„Скопје" — Скопје, ги исполнува пропишаните усло-
ви за вршење испитување и прегледи по член 59 
од Законот за заштитата при работа за свои Потреби 
и тоа за: / 

— дигалки за носивост до 10 КН; 
— механички и хидраулички преси со притисок 

на маслото поголемо од 100 бари, и 
— заштитно заземјување и громобранска инста-

лација. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

.Бр. 08-151 
18 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 
проф. д:-р Тито Беличанец> е. р. 

590. 
Врз основа на став 4 од член 2 и алинеја 1 од 

член 44 од Законот за рибарство („Службен весник 
на СРМ" бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ЛОВЕЊЕ РИВА 

Заради секојдневното драстично намалување на 
водо стој от на реките,, се забранува изловување на 
секаков вид риба на сите риболовни води, освен 
природните езера и вештачките акумулации. 

Забраната ќе трае од 30 јули до 30 октомври 
1988 година. 

592. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на оп-
штина Тетово за оценување уставноста и законитос-
та на член 9 став 5 и член 12 став 1 точка 3 и 4 
од Правилникот за стручно образование и усовршу-
вање, донесен од Работничкиот совет на Медицин-
скиот центар „Тетово" во Тетово, на 20 април 1987 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Медицински центар на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 
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3. Општинскиот општествен правобранител -на са-
моуправувањето на т Општина Тетово пред овој Суд 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на одредбите од актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што: член 9 став 5 од Правил-
никот предвидува можност за пријавување за само 
една специјализација што не е во согласност со 
уставните начела на еднаквост и достапност на се-
кое работно место на секој граѓанин; со член 12 
став 1 точка 3 им се дава исклучителна предност 
на кандидатите кои работеле во работните единици 
на Медицинскиот центар во градот, а не на здрав-
ствените работници кои работат на село, што не 
е во согласност со Законот за здравствена заштита,-
и што во член 12 став 1 точка 4 е предвиден кри-
териумот просечен успех на кандидатите без да/ се 
определи поимот просечна оценка. 

4. На седницата Судот утврди ^ дека член 9 став 
5 од Правилникот предвидува дека секој кандидат 
може да се пријави за одобрување само на една 
специјализација. 

Според член 181 став 2 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83, 
43/85 и 50/87) здравствените организации и другите 
самоуправни организации и заедници со самоупра-
вен општ акт, меѓу другото, ги утврдуваат критери-
умите и постапката за избор на кандидати за спе-
цијализација. 

Од оваа одредба од Законот, според мислењето 
на Судот,- произлегува дека е самоуправно право 
на работниците да ги утврдат критериумите и по-
стапката за специјализација, па во тие рамки да го 
утврдат и бројот на специјализациите за кои канди-
датите можат да се пријават. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека ос-
порената одредба не е во несогласност оо член 181 
став 2 од Законот за здравствена заштита. 

5. На седницата, Судот, исто така, утврди дека 
член 12 точка 3 од Правилникот предвидува дека, 
за работата која траела најмалку 2 години во ра-
ботната единица во која се врши дејноста од гран-
ката на медицината за која се бара специјализација 
се доделуваат по 3 бода за секоја година работно 
искуство. 

Судот смета дека од оваа одредба на Правил-
никот не произлегува дека со неа им се дава ис-
клучителна предност на кандидатите кои работеле 
или работат во работните единици на медицинскиот 
центар во градот, затоа што4 со неа само се пред-
видува еден посебен критериум за избор на канди-
дати за специјализација, а тоа е работа определено 
време во гранката на медицината за која се бара 
специјализација, без оглед дали работната единица 
се наоѓа во градот или на село и еднакво се одне-
сува како на кандидатите кои работат во градот, 
така и на кандидатите кои работат на село. Утврду-
вањето, пак, на критериумите за избор на кандида-
ти за специјализација, согласно членот 181 став 2 
од означениот закон, е самоуправно право на ра-
ботниците в>0 здравствените .организации. 

Судот, исто така, смета дека со оспорената од-
редба не се засега во правото на предност на канди-
датите кои работат на село, предвидено во член 181 
став 3 од Законот за здравствена заштита, затоа 
што тоа право се остварува при еднакво, исполну-
вање на критериумите предвидени во самоуправниот 
општ акт, а оспорената одредба не го исклучува, 
ниту ограничува тоа право. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
12 став 1 точка 3 од Правилникот не е во несо-
гласност со член 181 став 2 и 3 од Законот за здрав-
ствена заштита. 

6. На седницата Судот исто така утврди дека 
во член 12 точка 4 од Правилникот како критериум 
за одобрување на специјализација е предвиден успе-
хот на кандидатите, при што се доделува по 1 бод 
над оценката 6, а за секој децимал над просечната 
оценка се додава по 0,1 бод. -

Поаѓајќи од член 181 став 2 од означениот за-
кон, Судот смета дека и успехот на кандидатите мо-
же да се предвиди како дополнителен критериум за 
утврдување на приоритетот за специјализација па 
утврди дека член 12 точка 4 од Правилникот не е 
во несогласност со означените законски одредби. 

Со- оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 47/88 ' 
15 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

5 9 3 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 426 став 1 и 2 и член 433 од Уставот на СР 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното, дејство на неговите одлуки по јавната 
расправа, на седницата одржана на 1 јуни 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 58 став 1 точка 4 и 
став з од Законот за пензиско и инвалидско осигу-
рување („Службен весник на СРМ" бр. 18/83) не е 
во согласност со Уставот на СР Македонија. 

2. Собранието на СР Македонија е должно во 
рок од 6 месеци од доставувањето на оваа одлука 
да ги усогласи со Уставот на СР Македонија одред-
бите означени во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 64/86 од 23 декември 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста на член 58 став 1 
точка 4 и став 3 од Законот за пензиско и инвалид-
ско осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
18/83), затоа што се постави прашањето дали со 
предвидувањето посебни можности и услови за здо-
бивање и трајно задржување на правото- на семејна 
пензија само за вдочвицата, а не и за вдовецот, ко-
рисниците- на семејна пензија се доведуваат во неед-
наква положба по основ на полот 

5. На јавната расправа и на седницата Судот 
утврди дека со член 58 од Законот се уредени усло-
вите под кои здовицата се стекнува со правото- на 
семејна пензија, а со член 59 се уредени условите 
за стекнување на ова право за. вдовецот. Притоа, по-
крај условите за здобивање и трајно задржување на 
правото на семејна пензија за вдовицата и за вдо-
вецот, ' во став 1 точка 4 и став 3 од член 58 од 
Законот само за вдовицата се предвидени и други 
можности и услови за стекнување и трајно задржу-
вање на правото на семејна пензија. Така, со член 
58 став 1 точка 4 е предвидена можност вдовицата 
што во моментот на смртта на брачниот другар 
имала наполнето 40 години, да се стекне со правото 
на семејна пензија кога ќе наполни 45 години или 
ако во тие години стане неспособна за работа, а со 
став 3 на член 58 е предвидена можност вдовицата, 
што го загубила правото на семејна пензија по осно-
вот вршење родителска должност по наполнети 40 
години живот,, повторно да се стекне со правото на 
семејна пензија кога ќе наполни 45 години живот. 

6. Според член 213 став 1 од Уставот на СР 
Македонија работникот со социјалното осигурување, 
во согласност со закон, за членовите на своето се-
мејство, меѓу другото, обезбедува и право на семеј-
на пензија. Во член 212 став 6 од Уставот е пред-
видена посебна заштита во работата покрај другите 
и за жените, а во член 239 став 1 за мајката и де-
тето се предвидува посебна општествена заштита. 
Согласно член 204 од . Уставот граѓаните се еднакви 
во правата и должностите и без оглед на полот. 
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Од оспорените одредби на член 58- став 1 точка 
4 и став 3 од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување, според мислењето на Судот, произлегува 
дека за вдовицата се предвидени две погодности во 
стекнувањето и трајното задржување на правото на 
семејна пензија што не се предвидени за вдовецот. 
Имено, за вдовицата која не ги исполнува предвиде-
ните услови за стекнување право на семејна пензија 
во моментот на смртта на брачниот другар, а има 
наполнети 40 години, се предвидува правото да се 
стекне со семејна пензија кога тие услови ќе ги 
исполни, како и повторно здобивање со правото на 
семејна пензија, под определени услови ако тоа е 
изгубено заради престанување на вршењето на ро-
дителската должност. Судот смета дека, предвидува-
њето на наведените погодности само за вдовицата 
нема основа во уставните одредби За посебната 
заштита на жената — работник и жената — мајка, 
затоа што вдовицата и вдовецог при остварувањето 
на ова право не се јавуваат во својство на работни-
ци, а пак, вршењето родителска должност се јаву-
ва како заеднички услов и за вдовецот и за вдови-
цата. Ова затоа што субјект на остварувањето на 
правото на семејна пензија не е работникот — оси-
гуреник, туку членовите на неговото семејство — оси-
гурени лица и што услов за повторното стекнување 
на правото на семејна пензија за вдовицата е пра-
вото на семејна пензија да го изгубила заради пре-
станување на вршењето на родителска должност. 

Со оглед на тоа Судот смета дека предвидува-
њето на овие погодности за стекнување на семејна 
пензија за брачниот другар зависно од неговиот пол, 
ги доведува во нееднаква положба вдовецот и вдо-
вицата, ири еднакво исполнување на условите што 
за нив се предвидени за стекнување на правото на 
семејна пензија, поради што утврди дрка оспорениот 
член 58 став 1 точка 4 и став 3 не е во согласност 
со член 204, член 212 став 6 и'-член 239 став 1 . о д 
Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 64/86 
1 јуни 1988 година 4 

-Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

594. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот 4 суд на Македонију и за правното 
дејство на неговите одлуку, на седницата одржана 
на 22 (уни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката аз пропишување ко-
мунални такси донесена од Собранието на општи-
ната Крушево на 9 февруари 1987 година („Служ-
бен гласник на општина Крушево" бр. 4/86) во де-
лот во кој се* задолжени да плаќаат такса за истак-
ната фирма односно назив на здруженијата на туту-
нопроизводителите и на пензионерите. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
иа СРМ" и . во „Службен гласник на општина Кру-
шево". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 168/87 од 20 април 1988 година, воведе постапка 
за оценување законитоста на актот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што не е во согласност 
со член 4 став 2 од Законот за комуналните такси. 

- 4. На 'Седницата, Судот утврди дека според член 
1 точка 1 од Одлуката комунална такса се плаќа 
за сокој истакнат назив односно фирма, при што во 
таксената тарифа, која е составен дел на Одлуката, 
се обврзани ваква такса да плаќаат здруженијата 
на тутунопроизводителите и на пензионерите. 

5. Согласно член 1 од Законот за комуналните 
такси („Службен весник на СРМ" бр. 10/81) за кори-
стење на определени права, предмети и услуги од 
јавен карактер од страна на општествено-правните 
и граѓанско-правните лица се плаќаат комунални 
такси. Комуналните такси, согласно член 2 од З а к о -
нот, ги пропишува општината,-а според член 4 став 
1 таа може да пропише такси, меѓу другото, и за 
секој истакнат назив на деловна просторија. Под 
истакната фирма односно назив на деловна просто-
рија, • според сгав 2 на истиот член се подразбира 
секое обележје или натпис кој означува дека одре-
дено физичко или правно лице врши извесна деј-
ност или занимање. Притоа, Законот ги предвидува 
и случаите -што не се смета како обележје или нат-
пис во смисла на. Законот, меѓу кои спаѓаат и фир-
мите истакнати на седиштето на здруженијата на 
граѓаните. 

Имајќи ги предвид означените законски одред-
би, Судот смета дека општината е овластена со 
закон да пропишува такси за истакнување на натпи-
си односно фирми, освен за оние организации кои 
со Закон се изземени од плаќањето вакви такси, во 
кои 'спаѓаат и здруженијата на граѓаните. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, во 
делот рд таксената тарифа, се задолжени да пла-
ќаат такса за истакната фирма односно назив и 
здруженија на граѓани, Судот смета дека тој дел 
од одлуката не е во согласност со член 4 став 2 
од Законот за комуналните такси. 

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

ч 
У. бр. 168/87 

22 јуни 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

595. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 2& од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седмицата одржана на 22 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен 
од работниците во Медицинскиот центар „Тетово" во 
Тетово, со , референдум одржан на 26 јуни 1987 го-
дина. * 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Медицински центар на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 219/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 4 
од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за неговата согла-
сност со член 22 од Уставот на СР Македонија и за 
неговата спротивност со член 92 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 4 
од Правилникот како основи за распределба на 
средствата за лични доходи се предвидени сложе-
носта, одговорноста во работата и условите за ра-
бота. Од тоа според мислењето на Судот, произле-
гува дека со оваа одредба од Правилникот ве пред-
видени само основи за утврдување на претпоставе-
ниот а не и за утврдување на остварениот придонес 
«о работата. 

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд 
личниот доход на работникот се утврдува спиред 
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резултатите на неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својо г тековен и минат 
труд и со управувањето и стопанисувањето со оп-
штествени средства, го дал во зголемувањето на до-
ходот на основната организација. 

Со оглед на тоа што во член 4 од Правилникот 
се предвидени само основи за распределба на сред-
ствата за лични доходи со кои се утврдува за прет-
поставениот придонес, а не и основи преку кои се 
изразува остварениот придонес во работата. Судот 
утврди дека оспорениот член не е во согласност со 
член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спро-
тивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 219/87 
22 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

596. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 12 точките I I и IV од -
Правилникот за станбени односи на работниците во 
Забавен парк и детски игралишта „Младост" во 
Скопје, донесен со референдум на 5 ноември 1983 
година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставнос-
та и законитоста на член 12 точка I под Д од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Судот, поведе постапка, за 
оценување уставноста и законитоста на членовите 
од актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука, 
затоа што член 12 точка I под Д не е во согласност 
со уставното начело на еднаквоста и со Законот за 
станбените односи, а член 12 точките I I и IV не 
се во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 12 
точка И од Правилникот е вреднуван работниот 
стаж така што за секоја година работен стаж се 
добива но 1 бод, а за секоја година (работен стаж 
предвиден во работната организација после 16-та 
година рабо ген стаж се добиваат 1Ј10 2 бода. Пона-
таму, Судот утврди дека за станбениот статус на 
работникот се предвидени најмногу 35 бода, а спо-
ред работниот стаж можат да се добијат вкупно 
65 бода. 

Според член 2 алинеја 3 од Законот за здруже-
ниот труд правото на работа со општествени сред-
ства што го стекнува секоја работник во здружениот 
труд е основа за остварување на неговите права, 
обврски и одговорности во здружениот труд. Со-
гласно член 45 став 2 од овој закон работејќи во 
здружениот труд со општествени средства работни-
кот (Создава доход кој има општествен карактер. 
Според член 48 став з точка 2 и член 90 став 1 од 
вашиот, шае, дел од создадениот доход работниците 
џо основаат« организација го издвојуваат во фондот 
за заедничка потрошувачка, и тој, покрај другото, 
се користи за- обезбедување станови и станбени 
кредиту на работниците. Поради општествениот ка-

рактер на работниот стаж, Судот смета дека за ос-
тварување на правата, обврските и одговорностите 
во здружениот труд нема значење дали тој стаж е 
стекнат во една, две или повеќе организации на здру-
жениот труд. Исто така, тргнувајќи од самоуправно-
то право на работниците да ги 'Определуваат осно-
вите и мерилата за распределба на станови што е 
предвидено во член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ни односи, Судот смета дека работниците во основ-
ната организација треба' да го почитуваат уставното 
начело на заемност и солидарност утврдено во Од-
дел II став 3 алинеја 9 и притоа, според тоа начело 
доминантно влијание врз распределбата на станови 
треба да имаат оние основи што ја изразуваат стан-
бената состојба на работникот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 12 
точка II работниот стаж од Правилникот различно 
се вреднува во зависност од времето поминато во 
работната организација, како и со оглед на тоа 
што тој стаж има доминантно влијание во однос на 
основите што ја изразуваат соци ј ал но -е к оно м ската 
положба на работникот. Судот утврди дека тој не 
е т согласност со означените уставни односно е во 
спротивност со означените законски одредби. 

6. На седницата/ Судот, исто така, утврди дека 
во член* ^2 точка IV од Правилникот како основ 
за распределба на станови е предвиден и вреднуван 
со определен број бодови основот стручна подготов-
ка. Понатаму, во правилникот е предвиден и осно-
вот4 сложеност на работите и работните задачи и 
вреднуван со определен број на бодови, односно 
стручната /подготовка е вреднувана и како самостоен 
основ и во рамките на сложеноста на работите и 
раб отите задачи. 

Согласно член 42 ц 42-а од Законот за станбени 
односи работниците во основната организација на 
здружениот труд се должни да ги утврдат основите 
и мерилата за остварување редот на првенство за 
добивање стан на користење Според член 92 став 
2 од Законот за здружениот труд, покрај начелото 
за распределба според трудот, работниците во ос-
новната организација го применуваат и начелото на 
заемност и солидарност, првенствено во користење-
то на средствата за заедничка потрошувачка, меѓу 
другото, и за решавање на станбените прашања на 
работниците. 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците во основната 
организација да ги утврдат основите и мерилата 
за распределба на станови, со почитување, пред се, 
на начелото на заемност и солидарност во задоволу-
вање на станбените потреби на работниците. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај двој-
но се вреднувани исти основи односно шкотската 
подготовка е вреднувана како посебен и самостоен 
основ и во рамките на основот сложеност на рабо-
тите и работните) задачи, Судот утврди дека член 12 
точка IV не е во согласност со означените уставни 
и законски одредби. 

7. На крајот, Судот утврди дека во член 12 
точка I од Правилникот под Д е предвидено ако 
работникот поднел барање за доделување стан, од-
носно кредит за купување на стан, а има имот освен 
станот во кој живее, било каде на територијата на 
СФРЈ, со чија продажба може да го реши станбе-
ното прашање, му се одбиваат 15 бода. 

Тргнувајќи од член 42 и 42-а од Законот за 
станбени односи, самоуправно право е на работни-
ците да ги утврдуваат основите и мерилата за утвр-
дување ред^уг на првенство за добивање станови на 
користење, притоа, работниците треба да поаѓаат 
од станбените, семејните и материјалните прилики на 
работникот. ! 

Со оглед на тоа што со член 12 точка I под Д 
од Правилникот на работничките всушност, зависно 
од материјалната положба им се намалуваат одре-
ден број бодови, а не се исклучуваат од правото да 
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учествуваат во распределбата на станови, Судот ут-
врди дека тој не е во несогласност со означените 
законски одредби. 

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

У. бр. 75/88 
15 "јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

597. 
. Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУЋА Одлуката бр. 05-716/1, донесена 
од Работничкиот совет на Производно услужната 
работна организација „Иднина" во Струмица, на 19 
мај 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот с>д на Македонија, со решение У. 
бр. 77/88 од 11 мај 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одлуката 
означена во точка 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за нејзината спротивност 
со Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорена-
та одлука, покрај другото, се утврдува вредноста на 
бодот за> вработените во означената организација, 
при што е определена различна вредност на бодот 
односно за еден дел од вработените една, а за дру-
гите друга вредност на бодот, со што всушност се 
менува соодносот во мерилата за утврдување на 
личниот доход на работниците. 

5. Согласно член 93 и 438 од Законот за здру-
жениот труд работниците во основната организација 
се должни со референдум да утврдат основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи. 
Вреднувањето на основите утврдени со самоуправ-
ниот општ акт за одделни работни места се врши 
со нивно квантифицирање изразено* во бодови, па 
оо утврдувањето различна вредност на бодот всуш-
ност се менува вреднувањето на работните места 
во организацијата на здружениот труд. Вреднување-
то, пак, според член 106 и 107 став 1 од означе-
ниот закон, треба да зависи од резултатите на' тру-
дот на работниците и работењето на основната ор-
ганизација. 

Со оглед на изнесеното, според мислењето на 
Судот оо утврдувањето на различна вредност на 
Ѓодот за работниците во основната организација се 
менува соодносот во личните доходи на работни-
ците утврден според предвидените основи и мерила 
во соодветниот самоуправен општ акт, а за менува-
њето на таквите соодноси, согласно член 438 од 
Законот за здружениот труд, одлучуваат работниците 
со референдум. 

Поради тоа што со оспорената одлука донесена 
од работничкиот совет се утврдува различна вред-
ност на бодот односно се менуваат соодносите на 
лични доходи на работниците во означената орга-
низација утврдени според основите и мерилата во 
соодветниот самоуправен општ акт. Судот утврди 
дека таа е во спротивност со означените законски 
одредби. 

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

У. бр. 77/88 
22 јуни/1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д р Фиданчо Стоев, е. р. 

598. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на1 22 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Правилникот за 
распоредување на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на Комуналната работна организација 
„Чистота и зеленило" во Куманово, донесен од работ-
ниците ао референдум одржан на 6 јули 1987 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 214/87 од 20 април 1988 година, поведе постап-
еа за оценување уставноста и законитоста на одред-
бата од актот означен во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што не се утврдени мерила што го изразуваат 
реализираниот придонес во работата. 

4. На седницата. Судот утврди дека во член 26 
став 1 од Правилникот личниот доход на секој ра-
ботник да се утврдува врз основа на придонесот на 
секој работник во работата и зависно од резулта-
тите од трудот и работењето што ќе го оствари орга-
низацијата, а согласно ставот 2 на овој член придо-
несот на работникот во работата ќе се утврдува за-
висно од квалитетот и квантитетот на работата зе-
мајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на 
работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користење на средствата на 
трудот, остварените заштеди во работата, користење-
то на работното време, одговорноста во работа и 
услови под кои работникот работи и друго. 

Судот исто така, утврди дека во член 33 од 
Правилникот за лични доходи е предвидено да се 
утврдат мерила за сите работи и работни задачи, 
но ниту во Правилникот ниту со друг акт не се утвр-
дени мерила што го изразуваат реализираниот при-
донес во работата по предвидените основи, 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд 
на секој работник од доходот на основната органи-
зација му припаѓа личен доход според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
ње на доходот на основната организација. Според 
член 23 од Уставот на СР Македонија и член 93 
од Законот за здружениот труд работниците во ос-
новната организација бе должни да утврдат основи 
и мерила за распределба на средствата за лични 
доходи. 

Со оглед на тоа што во Правилникот ниту во 
друг акт не се предвидени мерила кои го изразуваат 
реализираниот придонес во работата, Судот утврди 
дека оспорениот член од Правилникот не е во со-
гласност односно е во спротивност со наведените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 214/87 
22 јуни 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

218. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 
41/81 и 25/84), Собранието на Републичката заедница 
на културата во согласност со Собранието на СР 
Македонија на седницата одржана на 20 јуни 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАП-

КИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на придо-

несите на Републичката заедница на културата за 
1988 година („Службен весник на СРМ" бр. 9/88) во 
член 2 став 1, алинеја 1 се менува и гласи: 

— придонес од доход на основните организации 
на здружен труд о,28°/о. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на објаву-

вањето во „Службен -весник на СРМ",. а ќе се при-
. менува од 1 јули 1988 година. 

Бр. 0804-7/36 
20 .јуни 1988 година 

Скопје ' 
Претседател, 

акад. Крум Томовски, ~с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

219. 
- Врз основа на член 150 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 37/87) и член 
29 од Статутот на Републичката СИЗ за водостопан-
ство, Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, на седницата одр-
жана на 28 март 1988 година, донесе 
I 

О Д Л У К А * 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ФОРМИРА-

ЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Во одлуката за основите и мерилата за форми-

рање висината на придонесите за водостопанство 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 3/83 и 1/86), во чле-
нот 2, точка 1, алинеја 1, на крајот точката и 
запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „освен за подрачјето на општина Битола 
по стапка од 1,52°/о". 

Член 2 
Во членот 3 став 1 точка 1, стапката 0,10 дин/квч 

се заменува со стапка 0,50 дин/квч. 
— Во алинеја 2 стапката 0,01 дин/квч се заме-

нува со стапка 0,05 дин/квч 
— Во точка 2 стапката 0,075 дин/м3 се заменува 

со стапка 0,40 дин/м3. 
— Во точка 3 стапката 0,030 дин/м3 се заменува 

оо стапка 0,15 дин/м3. 
— Во точка 4 стапката 0,015 дин/м3 се заменува 

оо стапка 0,075 дин/м3. 
— Во точка 5 стапката 0,004 дин/м3 се заменува 

оо стапка 0,02 дим/м3. 

Член 3 
Во членот 4 став 1, I група стапката од 1,00 

дин/м3 се заменува со стапка 4,00 дин/м3. 
— Во став 1, II група стапката од 0,80 дин/м3 

се заменува со стапка 4,00 дин/м3. 
— Во став 1, III група стапката од 0,6 дин/м3 

се заменува со стапка 3,00 дин/м3. 

— Во став 1, IV група стапката од 0,4 дин/м3 

се заменува со стапка 2,00 дин/м31. 
/ 

Член 4 
Во член 5 стапката од 75 дин/м3 се заменува 

со стапка 350 дин/м3. 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од Де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 01-103/1 
28 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 
проф. Михајло Серафимово««, дипл. гр. инж. е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ дуд ,СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје го повикува 
лицето Зекир Зекир од Скопје, да се јави во судот 
во рок од 8 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му биде поставен привремен застапник 
со оглед на тоа што во тек е постапка за развод 
на брак на тужителката Јашари Фатиме, со полно-
мошник Даница Стошиќ, адвокат , од Скопје, про-
тив тужениот Зекир Зекир, привремено на работа во 
Германија. Привремениот застапник на тужениот во 
постапката ќе го застапува истиот се додека туже-
ниот 'или негов полномошник не се појави пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VIII 
П. бр. 648/88. (152) 

* Собранието на СРМ даде согласност на оваа 
одлука и истата е објавена во Службен весник на 
СРМ« ЅИ/М. 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Стојанка Миленов-
ска, родена Додовска, од е. Волково, ул. „5" бб, про-
тив тужениот Борис Миленовски, од татко Никче, 
и мајка Петкана, роден на 14. V. 1942 година во е. 
Чучер, со последна позната адреса во е. Волково, 
ул. „5" бб. сега со непозната адреса. На тужениот 
му е поставен привремен застапник адвокатот Ни-
кола Зафировски од Скопје. Се нбвикува тужениот 
Борис Миленовски да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно 
неговите права во постапката ќе ги застапува при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX, П. 
бр. 620/88. (147) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-
то Филипоски Филип Благоја од е. Врбен, Гостивар, 
да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на 
СФРЈ" и „Службен весник на СРМ". 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за неговиот живот да му соопштат на овој 
суд. 



Стр. 676 — Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 јули 1988 

Доколку лицето не се јави, по истекот на овој 
рок судот ќе утврди дека е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 77/88. 
(150) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Пред Општинскиот суд во Свети Николе се во-
ди постанка за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Петров Митре од с. Лозово против Марие 
Петрова од Чехословачка, со непознато .место на 
живеење. 

Се повикува тужената Марие Петрова да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или да одреди овој полномошник. 

Доколку не се јави во овој рок тужената ќе 
ја застапува дипл. правник Кирил Макаревски од 
Свети Николе, се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават пред Судот. 

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр. 
16/88. (149) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Шукри 
Рецепи од е. Камењане — Тетовско против Алирами 
Рецепи од е. Камењане. Вредност на спорот 900.000 
динари. 

Се повикува тужениот Алирами Рецепи од е. Ка-
мењане, сега со непозната адреса во Швајцарија, да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот и да одреди 
свој полномошник 

Доколку не се јави и не одреди свој полномош-
ник, преку Центарот за социјални работи — Тетово 
ќе му биде одреден застапник кој ќе го застапува 
до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 912/88. 
(153) 

Пред Општинскиот суд во. Тетово се води спор 
за конституирање на службеност по тужбата на ту-
жителите Арифи Ќемал и др. од е. Камењане, про-
тив тужените Изаири Елез, Изаири Нијази и Изаи-
ри Гафур, сите од е. Камењане, сега со непозната 
адреса во САД. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават точна адреса или да одредат полномошник 
кој ќе ги застапува до окончувањето на постапката 
по овој предмет. По истекот на овој рок, на туже-
ните ќе им биде поставен привремен застапник преку 
Центарот за социјални работа во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 754/88. 
(143) 

Пред овој суд се, води спор за зголемување на 
издршка од малолетната тужителка Фатиме Деари 
од е. Селце, застапувана од мајката Авдије Бакија од 
е. Селце, а сите преку полномошникот Драган Ка-
рев, адв. од Тетово, против тужениот Рамадани 
Деар од е. Шипковица. Вредност на спорот 80.000 
динари. 

Се повикува тужениот Рамадани Деар од е. Шип-
ковица, сега со непозната адреса во СР Германија, 
да се јави во рок од 30 дена, да ја достави својата 
адреса или постави свој полномошник. Во спротивно 
по истекот на овој рок, (судот на тужениот ќе му 
постави привремен застапник кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси'! во постапката до право-
силното окончување на, спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 877/88. 
(144) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Бафтијари Фикри од е. Сел-
це, за докажување на смртта на лицето Бафтиари 
Арифе од е. Селце, 

Се повикува лицето Бафтиари ,Арифеу од е. Сел-
це или секој друг што знае за нејзиниот живот да 
се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" ^о Општинскиот суд 
во Тетово. 

Доколку не се ' јави никој, судот ќе ја утврди 
смртта на лицето Бафтијари Арифе од е. Селце. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 185/88. 
(139) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка ^по 
предлог на предлагачот Абдии Менду од е. Каме-
њане, за докажување на смртта на лицето Абдии Се-
беат од е.. Камењане. 

Се повикува лицето Абдии Себеат од е. Каме-
њане или секој друг што знае за нејзиниот живот 
да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" во Општин-
скиот суд во Тетово. 

Доколку во овој рок не се јави никој, судот 
ќе ја утврди смртта на лицето Абдии Себеат од е. 
Камењане. 

Од Општинскиов суд во Тетово, Р. бр. 186/88. 
(140) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Емини Бајрам од Тетово, 
за докажување на смртта на лицето Емини Зибна од 
Тетово. 

Се повикува лицето Емини Зибна од Тетово, или 
секој друг што знае за неговиот живот да се јави 
во рок од 15 дена по објавувањето на .огласот во 
„Службен весник на СРМ" во Ошптинклсиот суд во 
Тетово. 

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе 
ја утврди смртта на лицето Емини Зибна од Тетово, 
преку привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 254/88. 
(145) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Драго Митевски од Штип, ул. „Гошо Сламката" бр. 
12, против тужената Рита Анамарија од СР Герма-
нија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Рита Анамарија од СР Гер-
марија да се јави во рок од 10 дена или да достави 
своја адреса во Општинскиот суд во Штип. 

По истекот на овој рок, судот ќе одреди при-
времен старател согласно член 48 од ЗПП, кој ќе гс 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 379/88. 
(148) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 578 од 13. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-8-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделскиот факул-
тет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Факултет-
ско земјоделско стопанство — е. Трубарево — Скоп-
је, со следните податоци: Досегашниот в. д. дирек-
тор м-р Танас Трајковски, се запишува како дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 578/88, (161) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со /реше-
нието Срег. бр. 160 од 3. VI. 1988 година, наѓ регис-
тарска влошка бр. 96 ја заниша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на СИЗ, ОСИЗ за предучилишна и Основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата — Струга, со следните податоци: Лице овлас-
тено за застапување е Никола Наумоски, в. д. секре-
тар. 

Му престанува овластувањето на Анастас Костој-
чиноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 160/88. (168) I 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Ср ег. бр. 164 од 7. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 53 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Станица за заштита на растенијата — Црилеп, 
со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за 
застапување е Хаџи Спироски Слободан, в. д. дирек-
тор. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
РО на Сурлаџиоаки Невен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Орег. 
бр. 164/88. (171) 

. I 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Срег. бр: 425 од 1. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2169-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната заедница угостителски об-
јект на пензионери на Сојузот на пензионерите на * 
општина Валандово, Н. Сол. О., Валандово, ул. „Мар-
шал Тито" бб, со следните податоци: Се брише 
Костадин Лазов в. д. директор, а се запишува но-
виот застапник Миле Шунтов, директор, _со ограни-
чување до 1.000.000 динари, преку тој износ потребна 
е согласност од работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 425/88. (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 652 од 13. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1939-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новиот член во 
задругата и промената на лицето овластено за за-
стапување на Столарске Јпроизводствено-услужна за-
друга „Соединение", Р. О. — Гевгелија, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 16, со следните податоци: Се брише 
Досегашниот застапник Наков • Ангел, директор, а 
се запишува новиот застапник Гулев Ристо,' дирек-
тор, без ограничување, истовремено Гулев Ристо се 
запишува како нов член во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 652/88. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 657 од 31. V. 19Ѕ8 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-776-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за средно насочено обра-
зование „Здравко Печковски", , Ц. О. Дебар, нас. 
„Венец" бб, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Лутфи Марку, директор, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Стојан 
Божинов, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 657/88. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 656 од 31. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-820-0-0-0, го запиша ро суд-
скиот регистар запишувањето на привремените мер-

ки и промената на лицето овластено за застапува-
ње на Медицинскиот центар „Академик проф. д-р 
Димитар Арсов", Ц. О., Крива Паланка, ул. „Мар-
шал Тито" бб, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник днр Добре Павловски, директор, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Стоилко Арсовски, претседател на привремениот од-
бор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 656/88. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 664 од 17. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето и бришењето со след-
ните п о д а т о ц и С е запишува престанувањето и бри-
шењето на Самоуправната интересна заедница за 
патишта и комунални дејности со Ц. О., Куманово, 
ул. „Моша Пијаде" бб, поради здружување со Са-
моуправната интересна заедница за становање, со 
целосна одговорност. Куманово, ул. „И Октомври" 
бр. 4, во нова Самоуправна Интересна заедница за 
становање и комунални дејности, со целосна одго-
ворност, Куманово, ул. „Моша Пијаде" бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 664/88. (176) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 663 од 17. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1473-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето и бришењето со след-
ните податоци: Се запишува престанувањето и бри-
шењето на Самоуправната интересна заедница на 
становање, со целосна одговорност, Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. 4, поради здружување со Само-
управната интересна заедница за патишта и кому-
нални дејности, со целосна одговорност, Куманово, 
ул. „Моша Пијаде", бб во нова Самоуправна инте-
ресна заедница за станување и комунални дејности, 
Ц. О., Куманово, ул. „Моша Пијаде" бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 663/88. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 665 -од 17. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2222-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ под фирма: Самоуправна интересна заедница 
на станувањето и комунални дејности, со целосна 
одговорност, Куманово, ул. „Моша Пијаде" бр. 14. 

Самоуправната интересна заедница е основана со 
Самоуправна спогодба бр. 03-362 од 1. III. 1988 го-
дина, со која се здружени СИЗ за станување Ку-
маново и СИЗ за патишта и комунални дејности — 
Куманово. 

Основни дејности: 
140229 — СИЗ за патишта и комунални дејности; 
140221 — СИЗ за станување. 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, г. во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спогод-
ба за здружување на СИЗ. 

За обврските сторени во • правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Драги Јаневиќ, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 665/88. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 488 од 10. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-130-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и прецизи-
рање на поблиската адреса со следните податоци: 
Се запишува промената на фирмата односно нази-
вот на Основното училиште „Климент Охридски", Ц. 
О., Драчево, ул. „Драчевска" бр. 73 и во иднина 
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ќе гласи.- Работна организација за основно воспита-
ние и .образование „Климент Охридски", Драчево, 
Скопје, ул. „Драчевска" бр. 98. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 488/88. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 610 од 25. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-297-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и на лицето 
овластено за застапување со следните податоци: Се 
запишува промената на фирмата на Основното учи-
лиште „Кузман Јооифовски Питу" — Скопје, со це-
лосна одговорност, ул. „Огњен Прица" бр. 2 се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Работна организација за 
основно воспитание и образование „Кузман Јосифов-
ски Питу", Ц. О., Скопје, ул. „Огњен Прица" бр. 2. 

Се брише досегашниот застапник Стефановски 
Спиро, директор, а се запишува новиот застапник 
Спасев Павле, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 610/88. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 575 од 6. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1378-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новите членови 
на задругата и престанокот на својството задругар 
на Занаетчиската услужна задруга „Кабловод", Р. О., 
Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" бб, барака 7, со 
следните податоци: Се запишува истапувањето на 
следните членови од задругата: Пиперковски Драги-
ша; Јовевски Крсто; Марков Гаве и Димовски Драги. 

Се запишува пристапувањето на новите членови 
кон задругата: Исмаил Сулејман и Божиновски Коце. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 575/88. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7 од 30. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1905-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и поблиска-
та адреса со следните податоци: Се запишува про-
мената на седиштето и поблиската адреса на Мон-
тажно-инсталатерската задруга „Грмеч", Р. О. Скоп-
је, ул. „Наум Наумовски — Борче" бр. 62 и во ид-
нина ќе гласи: Монтажно-инсталатерска задруга „Гр-
меч", Р. О., Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" бб, 
Скопје, барака 3 Бутел II. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Ср ег. 
бр. 7/88. (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 410 од 18. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1940-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Земјоделската задруга „Мала Река", Р. О., 
е. Отиштина — Титов Велес, со следните податоци: 
Се запишува проширувањето на споредната дејност' 
СО: 

— набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини, орудија за потребите на за-
другата, здружените земјоделци и индивидуалните 
производители и сите видови стока за широка по-
трошувачка за потребите на селото; 

— откуп и промет на сите видови земјоделски 
производи, жива стока и скочни производи од за-
другарите и кооперантите; 

— преработка и доработка на земјоделски и 
СТОЧНИ Производи; 

— откуп, преработка и пласман на сите видови 
шумски плодови и лековити растенија; " 

— изработка откуп и пласман на домашни ра-
котворба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 410/88. 4 (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 701 од 29. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2235-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
занаетчиската задруга под фирма: Занаетчиска уни-
верзална задруга „Интеграл-Вардар" — Гостивар, со 
О. Суб. О. ул. „Панче Попоски" бр. 27, основање и 
конституирање на Занаетчиската универзална задру-, 
га со Самоуправна спогодба од 4. IV. 1988 година. 

, Основни дејности.-
090131 — поправка и одржување на електрични 

апарати во домаќинството; 
090132 — поправка и одржување радио, телеви-

зиски и телефонски апарати и уреди; 
090133 —изработка на разновидни ел биротех-

нички ПРОИЗВОДИ; 
090139 — поправка и одржување на електрични 

машини и останати електротехнички апарати и оп-
рема ; 

050301 — поставување и поправка на градежна 
инсталација; 

050302 — земјени, зидарски ч занаетчиски рабо-
то во градежништвото; 

050502 — превоз на стоки во патниот сообраќај; 
070111 — леб, печиво, млеко и млечни произ-

води ; 
— трговија на мало со алкохолни пија-

лаци. 
Споредни дејности 
090140 — изработка и поправка на предмети од 

ДРВО; 
110903 — изработка на проекти *и вршење на 

интелектуални консултативни услуги. 
Занаетчиската универзална задруга во правниот 

промет истапува во свое име и за своја сметка. 
Занаетчиската универзална задруга во правниот 

промет со трети лица има целосна одговорност, а 
за обврските сторени вб правниот промет со трети 
лица одговараат и задругарите во висина на пет-
кратен износ од здружениот влог кој е во износ од 
20.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Алексоски Че-
де, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 701/88. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 540 од 21. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-11-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
-на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија — Скопје, Основна заедница за подрачјето 
на општина Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 11, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Роглев Александар, секретар, а се запишува новиот 
застапник Младенов Борис, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 540/88. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 542 од 21. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1460-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, со целосна 
одговорност, Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 11, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник Рог-
лев Александар, секретар, а се запишува новиот 
застапник Младенов Борис, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот . стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 542/88. (1861) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 795 од 2 VII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1644-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Дубљанка", 
О. сол. О., ООЗТ „Вардар" за земјоделско производ-
ство, промет и кооперација, е. Бистренци, Неготино, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Димитров Филип, директор, а се запишува 
новиот застапник Тодоров Љупчо, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. 
бр. 795/88. (190) 

Окружниот, стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 538 од 13. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2157-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, седиштето и 
својството на лицето овластено за застапување со 
следните податоци: Се запишува промената на фир-

м а т а и седиштето на Производно услужната задруга 
за изработка на предмети од метал, пластични ма-
си и вештачки смоли „Феропласт", Р. О.; Скопје, 
„Индустриска зона Југ" бб Скопје, се менува и во 
иднина ќе гласи: Производно услужна задруга за 
изработка и вградување на метална и пластична га-
лантерија и завршни работи во градежништвото 
„Феропласт", РО — Скопје, ул: „ИБО Лола Рибар" 
бб, Досегашниот в. д. директор Димов Јован, се 
запишува како директор, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 538/88. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 762 од 21. VI. 1988 година, на регис- , 
тарска влошка бр. 1-1196-8-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ 
Скопје, земјоделско стопанство4 е. Трубарево —. Скоп-
је, со следните податоци: Се запишува проширува-
њето на споредната дејност со: 

070113 — месо, живина, риба и месни прера-
ботки ; 

070114 — разни животни производи, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби; 

070129 — тутун и други непрехранбени произ-
води. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр% 762/88. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 150 од 9. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1429-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на членовите поради ис-
тапување од Градежно занаетчиската задруга „Соли-
дарност", Р. О., Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев" бр. 
26 кула — 8, со следните податоци: Се запишува 
бришењето на членовите поради истапување од за-
другата и тоа-. Галевски Јордан, Павличковски Жив-
ко и Спасеновски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 150/88. (193) 
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СОДРЖИНА 
* Страна 551. 

526. Одлука за утврдување на висината на 
надоместокот за вршење задолжителна 
здравствена контрола на растенијата кои 552. 
се извезуваат — — — — . — — — 657 

527. Одлука за давање согласност на' висината . 
на надоместокот за користење на радио- 553. 
дифузните приемници — — — — — 657 

528. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија — 658 554. 

529. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот за работа на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 658 555. 

330. Програма за користење на средствата за 
унапредување, организација и работа на 

органите за општествени приходи во 1988 
година — — — — — — — — — 659 
Решение за назначување помошник на 
секретарот на Секретаријатот за законо-
давство — — — — — — — — — 660 
Решение за назначување помошник на 
секретарот на Секретаријатот за законо-
давство — — — — — — — — _ 660 
Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за законо-
давство — — — — — — — — — 660 
Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за законо-
давство — — — — • — — — - _ 660 
Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви — — — — — — 660 
Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви — — — — — — 660 
Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви — — — — — — 661 
Решение за именување главен републич-
ки пазарен инспектор —' — — — — 661 
Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за републички стоковни резерви 661 
Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар 561 
Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и па-
зар — — — — — — — — 661 

Решение за назначување помошник на 
републичкиот секретар за општостопан-
ски работи, мало стопанство, туризам и 
пазар — — — — — — — — — 661 
Решение за назначување помошник на ре- ' 
публичкиот секретар за општостопаноки 
работи, мало стопанство туризам и пазар 662 
Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар 662 
Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар 662 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за општосто-
пански работи, мало стопанство, туризам 
и пазар — — — — — — — — 662 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование, 
култура и физичка култура — — — 662 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование, 
култура и физичка култура — — — 662 
Решение за назначување, помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура 663 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за образование, култура и физичка кул-
тура — — — — — — — — — — 663 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура 663 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образоване , култура и физичка култура 663 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура 663 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование,' култура и физичка култура 663 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура 664 
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536. Решение за именување членови на Ре-
публичката комисија за културни врски 
•со странство — — — — — — — 664 

557. Решение за назначување потсекретар во 
Секретаријатот за кадровски прашања во 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 664 

§58. Решение за назначување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 664 

559. Решение за назначување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски > 
прашања во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 664 

560. Решение за назначување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — — ( — 665 

561. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за правосудство и 
управа — — — — — — — — — 665 

562. Решение за назначување потсекретар во 
Секретаријатот за информации — — — 665 

563. Решение за назначување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за информации 665 

564. Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за информации 665 

565: Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за наменско произ-
водство — — — — — — — — 665 

566. Решение за именување на главен републич-
ки инспектор на Републичкиот инспекто-
рат за техничка инспекција — — — 666 

567. Решение за назначување советник на прет- , 
седателот на Републичкиот комитет за ин-
дустрија и енергетика — — — — — 666 

568. Решение за назначување советник на прет-
( седателот на Републичкиот комитет за ин-

дустрија и енергетика — — — — — 666 
569. Решение за назначување потсекретар во 

Републичкиот комитет за индустрија и 
енергетика — — — — — — — — 666 

570. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ин-
дустрија и енергетика — — — — — 666 

571. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ин-
дустрија и енергетика — — — — — 666 

572., Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ин-
дустрија и енергетика — — — — — 667 

573. Решение за назначување советник/ на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ин-
дустрија и енергетика — — — — — 667 

574. Решение за назначување помошник на пре-
тседателот на Републичкиот комитет за 
индустрија и енергетика — — — — — 667 

575. Решение за именување заменик на глав-
ниот републички инспектор на Републич-
киот инспекторат за техничка инспекција 667 

576. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и заштита на чо-
вековата околина — — — — — — 667 

577. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за урбанизам, гра-

, дежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина — — — — — — — 667 

578. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина — — — 668 

579. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штина на човековата околина — — ~ 668 

580. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за урбанизам, - градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина — — — 668 

581. Решение- за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина — — — 668 

582. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина — — — 668 

583. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина — — — 669 

584. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина — — — 669 

585. Решение за назначување советник на 
^ претседателот на Републичкиот комитет 
за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина — — — 669 

586. Решение за именување главен републич-
ки инспектор на Републичкиот инспекто-
рат за градежништво и урбанизам — 669 

587. Решение за именување главен републич-
ки инспектор на Републичкиот инспекто-
рат за сообраќај и врски — — — — 669 

588. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Управата за заеднички работи 
во Извршниот совет на Собранието на 
СР. Македонија — — — — — — — 670 

589. Решение за- назначување советник на ди-
ректорот на Управата за заеднички рабо-
ти во Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија — — — — — — — 670 

590. Наредба за привремена забрана за лове-
ње риба — — — — — — — — 670 

591. Решение за исполнување на условите за 
вршење испитување и прегледи по про-
писите за заштитата при работа — — 670 

592. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 47/88 ОД 15 јуни 1988 година — — 670 

593. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 64/86 ОД 1 Јуни 1988 година — — 671 

594. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 168/87 од 22 јуни 1988 година — 

595. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 219/87 ОД 22 јуни 1988 година — 072 

596. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 75/88 ОД 15 јуни 1988 година — 673 

597. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 77/88 ОД 22 јуни 1988 година — 674 

598. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 214/87 ОД 22 јуни 1988 година — 674 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
218. Одлука за измена на Одлуката за утвр-

, дување стапките на придонесите на Ре-
публичката заедница на културата за 1988 
година — — — — — — — — ' — 675 

219. Одлука за .изменување и дополнување на 
Одлуката за основите и мерилата за фор- -
морање висината <на придонесите за водо-
стопанство — — — — — — — — 675 


