
„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 40100-603-12498 
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Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма 
кедонија издава . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за републичките органи 
на управата и републичките организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 24 мај 1938 година. 

Бр. 08-1694 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

) ^ • ; 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
' Со овој закон се утврдуваат републичките ор-

гани на управата и републичките организации и се 
определува нивниот делокруг. 

I. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И НИВЕН ДЕЛОКРУГ -

1. Републички органи на управата 

Член 2 ; 

Работите на управата во рамките на правата и 
должностите на Републиката ги вршат следниве ре-
публички органи на управата: 

1) Републички секретаријат за народна одбрана; 
2) Републички секретаријат за внатрешни работи; 
3) Републички секретаријат за правосудство и 

управа; 1 

4) Републички секретаријат за финансии,-
5) Републички секретаријат за општо стопански 

р а б о т , мало стопанство, туризам и пазар,-
6) Републички секретаријат за односи со стран-

ство; 
7) Републички комитет за индустрија и енерге-

тика; 
8) Републички комитет за урбанизам, градежни-

штво, сообраќај и заштита на човековата околина; 
9) Републички комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство; 
10) Републички комитет за труд, здравство и со-

цијална политика,-

11) Републички комитет за образование, култура 
и физичка култура; и 

12) Републички комитет за наука, технолошки 
развој и информатика . 

Член 3 
Стручните, управните и другите работи во рам-

ките на правата и должностите на Републиката во 
областа на планирањето ги врши Републичкиот за-
вод за општествено -планирање. 

Член 4 
Определени стручни, управни и други работи во 

. рамките на правата и должностите на Републиката 
вршат И: 

1) Републичката комисија за односи со верските 
заедници; и 

2) Републичката геодетска управа. 
* 

2. Делокруг на републичките органи на управата 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши работите што се однесуваат на остварува-
њето на системот на општонародната одбрана и 
предлага мерки за негов развој и за организирање 
и мобилизација на силите и средствата на Репуб-
ликата за општонародна одбрана во случај на не-
посредна воена опасност и услови на војна; го следи 
организирањето и подготвувањето на цивилната за-
штита и спроведувањето на мерките за заштита и 
спасување на населението и материјалните добра од 
воени дејства, елементарни непогоди и други не-
среќи ; се г р и ж и ; за организирање и спроведување 
на обуката за општонародна одбрана,- ја органи-
зира и подготвува службата за набљудување и извес-
туваРБе. врските за раководење и ќриптографската 
заштита; спроведувањето на воената обврска и мо-
билизацијата и мерките за готовност; спроведување-
то на регрутната обврска, воената евиденција, по-
полнувањето на вооружените сили со воени обврзни-
ци — извршување на плановите за пополнување на 
вооружените сили; спроведувањето на мерките и ак-
тивностите за самозаштитата во областа на општо-
народната одбрана и врши инспекциски надзор во 
областа на народната одбрана. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 

ги врши работите што се однесуваат на државната 
и јавната безбедност и општествената самозаштита; 
општествените организации, здруженијата на граѓа-
ните, јавните собири и јавните приредби; слободата 
на движењето и населувањето : пријавувањето на 
живеалиштето и престојувалиштето; државјанството 
и патните исправи за премин на државната гра-
ница; движењето и престојот во граничниот појас; 
контролата на државната граница, како и определени 
работи во врска со утврдувањето и решавањето на 
граничните .инциденти и другите повреди на гра-
ницата; престојот и движењето на странците; ма-
тичните книги; личните имиња; личните карти,- един-
ствениот матичен број на граѓаните; производството, 
прометот, складирањето и заштитата од запаливи 
течности, гасови, експлозиви и други опасни мате-
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ријали и превозот на овие материјали; заштитата 
од пожари; укажувањето на неопходна помош за-
ради отстранување на последиците во случај на оп-
шта опасност предизвикана од елементарни непого-
ди и епидемии; набавувањето, поседувањето и носе-
њето на оружје и муниција,- контролата на обеле-
жувањето на оружјето и муницијата; и обезбедува-
њето на определени личности и објекти. 

Член 7 
Републичкиот Секретаријат за правосудство и уп-

рава ги врши работите што се однесуваат на суд-
ството (редовните, самоуправните и судовите за пре-~ 
кршоци), јавното обвинителство, јавното правобра-
нителство ; кривичната одговорност и одговорноста 
за стопански престапи и прекршоци; адвокатурата и 
другите видови правна помош,- бракот; наследува-
њето; меѓународната правна помош ; ги следи и ана-
лизира податоците за работата на судовите и дру-
гите правосудни органи; извршувањето на санкциите 
за кривични дела, стопански престапи и прекршоци; 
амнестијата и помилувањето; организацијата и мето-
дот на работа на управата; управната постапка; ре-
шавањето во втор степен кога за тоа не е надлежен 
друг републички орган на управата; ја следи зако-
нитоста на прописите и општите акти за општините, 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и другите организации и заедни-
ци од општ интерес за Републиката кога тоа не спа-
ѓа во делокруг на друг републички орган на упра-
вата; ги врши работите на управната инспекција од 
надлежност на Републиката; и ги В1рши работите што 
не спаѓаат бо делокруг на друг републички орган 
на управата. 

Во оостав на Републичкиот секретаријат за пра-
восудство и управа е Републичкиот управен инспек-
торат. 

Член 8 
Републичкиот секретаријат за финансии ги вр-

ши работите што се однесуваат на системот на фи-
нансирањето и остварувањето на општите општестве-
ни, заедничките и другите потреби; системот на да-
ноците, придонесите, таксите, самопридонеоите и 
другите давачки; дејството на финансиските инстру-
менти и .мерките на монетарно-кредитниот и бан-
карскиот систем; системот за осигурување имоти и 
лица; заемите и хартиите од вредност,- долговите и 
побарувањата на Републиката во земјата и стран-
ство; извршувањето на утврдениот обем на задол-
жување во странство; средствата на солидарност; 
приредувањето игри на среќа; условите за стекнува-
ње и распоредување на вкупниот приход и на до-
ходот на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници; рева-
лоризацијата и амортизацијата на основните и други 
средства; пресметковниот систем; системот на пла-
ќањето и платниот промет; остварувањето и реали-
зацијата на средствата на фондовите за неразвиените 
подрачја; следењето и поттикнувањето на здружување 
средства според општествени договори и самоуправ-
ни спогодби за програмите во чие финансирање 
учествува Републиката; компензациите, премиите, ре-
гресите и надоместоците; заедничките резерви; из-
готвувањето и извршувањето на републичкиот буџет 
и на завршната сметка на буџетот; инвестициите што 
се финансираат од средствата на Републиката; спро-
ведувањето на прописите за финансиските обврски 
на граѓаните, на организациите на здружениот труд 
и на други организации и заедници спрема опште-
ствената заедница; испитувањето на потеклото на 
имотот на граѓаните; сопственичките и другите имот-
ночправни односи,- евиденцијата на недвижностите во 
општествена сопственост,- прометот со недвижности; 
евиденцијата на имотните побарувања на граѓаните 
во странство; прописите за финансиското, сметко-
водствено^ и материјалното работење на државните 
органи, како и инспекциските работи 1џто се одне-
суваат на даноците, придонесите., таксите, самопри-

донесите и на другите давачки што ги плаќаат гра : 
ѓаните, граѓанско-правните лица и корисниците на 
општествените средства. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за фи-
нансии се 

— Републичката управа за приходи; 
— Републичката управа за имотно-правни рабо-

ти; и 
— Републичкиот финансиски инспекторат. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за општостопански ра-

боти, мало стопанство, туризам и пазар ги врши ра-
ботите што се однесуваат на трговијата,' прометот на 
стоки и вршењето на услуги, снабдувањето со ос-
новни прехранбени производи и други стоки за ши-
рока потрошувачка; формирањето и користењето на 
стоковните резерви и мерките за интервенција на 
пазарот; развојот и унапредувањето на малото сто-
панство во вршењето на стопански, производни, коо-
перативни, занаетчиски, туристички, угостителски, 
превознички, трговски и други услуги, домашни ра-
котворби, з адругаров о, договорни организации на 
здружениот труд и други форми на 'здружување, 
како дејности што- се вршат во општествениот и ин-
дивидуалниот сектор,- туризмот — општествениот и 
индивидуалниот сектор, туристичка понуда и про-
паганда и туристичките услуги,- угостителството; сле-
дењето и анализирањето на движењето на цените на 
производите и услугите; непосредната контрола на 
цените и нивното влијание во остварувањето на по-
литиката на цените,- инспекцискиот надзор во об-
ластите од негов делокруг; како и други работи во 
одделни стопански области, ако тие не се ставени 
во делокруг на друг републички орган на управата. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за оп-
штостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар се.-

— Дирекцијата за републички стоковни резер-
ви,- и 

— Републичкиот пазарен инспекторат. 

Член 10 
Републичкиот секретаријат за односи со стран-

ство ги врши работите што се однесуваат на оства-
рувањето, развивањето и унапредувањето на меѓуна-
родната соработка; следењето и проучувањето на 
прашањата од областа на надворешната политика; 
следењето, проучувањето и покренувањето на актив-
ностите и предлагање мерки што се однесуваат на 
остварувањето и почитувањето на правата на дело-
вите на македонскиот народ што како национално 
малцинство живее во соседните земји и за Македон-
ците во другите земји; разгледува прашања за раз-
вивање на соработката со организации . на други др-
жави и со меѓународни органи и организации; ос-
тварувањето, развивањето и унапредувањето на еко 
помеките односи, девизното и надворешно-трговско 
работење, царинскиот систем и кредитните односи 
со странство,- прометот на стоки и услуги и други 
видови на стопанска соработка со странство; повисо-
ките форми на стопанска соработка со странство; 
следењето на стопанските движења во одделни зем-
ји,- унапредувањето на организацијата на надвореш-
но-трговската мрежа во земјата и странство^ теков-
ните движења во прометот на стоки и услуги со 
странство и поттикнувањето на извозот на стоки и 
услуги,- дејноста на странските информативни уста-
нови и странските новинари на територијата на Ре-
публиката; информирањето на странската јавност," на-
шите сонародници во странство и на работниците на 
привремена работа во странство; ги координира ак-
тивностите за остварување на политиката во облас-
тите за кои е основан; и ја собира, проучува и се 
грижи за домашната и странската документација од 
интерес за Републиката од областа на односите и 
соработката со странство. 
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Член 11 
Републичкиот комитет за индустрија и енерге-

тика ги врши работите што се однесуваат на технич-
ко-технолошките, економските и другите прашања од 
значење за развојот на индустријата, рударството и 
енергетиката по гранки, групации и производи; раз-
војот на суровинската база и производството; обез-
бедувањето со суровини и репроматеријали; искори-
стувањето на капацитетите; развојот, модернизацијата 
и примената на современите техничко-технолошки и 
други достигања; обликувањето на структурата на 
индустриското производство и производствената ори-
ентација и специјализација; развојот на геолошките 
истражувања на минерални суровини и нивна вало-
ризација преку експлоатација и финализација; би-
лансирањето на резервите"на минерални суровини,-
инвестиционата активност од областите од негов де-
локруг,- производството и услугите за посебни на-
мени,- производството на енергија,- енергетските би-
ланси; штедењето, супстанцијата и рационалното 
користење на енергијата, суровините и репроматери-
јалите; производ ственб-техничките аспекти на делов 
но-техничката соработка, производствената коопера-
ција и заедничките вложувања во земјата и стран-
ство; примената на општите и техничките норма-
тиви, прописи и стандарди; заштитата на човековата 
околина во областите од негов делокруг; и инспек-
цискиот надзор од областите од негов делокруг. 

Во состав на Републичкиот комитет за индустри-
ја и енергетика се 

— Републичката управа за наменско производ-
ство; и 

— Републичкиот инспекторат за техничка инспек-
ција. 

Член 12 
Републичкиот комитет за урбанизам, градежни-

штво, сообраќај и заштита на човековата околина 
ги врши работите што се однесуваат на урбанизмот, 
градежништвото, сообраќајот и врските, станбено-ко-
муналните работи и заштита и унапредување на чо-
вековата околина; инвестиционата изградба; станбен 
ната и комуналната изградба; просторното и урба-
нистичкото планирање; уредувањето на просторот и 
градежното земјиште; станбените односи; патиштата; 
превозот со моторни возила во патниот сообраќај; 
железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, по-
штенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообра-
ќајот,- жичарите; системите за врски; заштитата и 
унапредувањето на човековата околина доколку тоа 
не е во надлежност на други републички органи на 
управата,- заштитата на природните реткости и план-
ските мерки за заштита на градителското наслед-
ство'; обезбедува соработка и координација во об-
ласта на заштитата и унапредувањето на човековата 
околина; и врши надзор над изградбава на објек-
тите од општ интерес за Републиката. 

Во состав на Републичкиот комитет за урбани-
зам, градежништво^ сообраќај и заштита на човеко-
вата околина се: 

— Републичкиот инспекторат за градежништво и 
урбанизам,-

— Републичкиот инспекторат за сообраќај и врс-
ки; и 

— Капетанијата на пристаништата. 

Член 13 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар' 

ство и водостопанство ги врши работите што се од-
несуваат на земјоделството, шумарството и водосто-
панството; користењето на земјоделското земјиште, 
шумите и другите природни богатства; ловот и ри-
боловот; заштитата на добитокот и растенијата од 
болести и штетници; заштитата на биолошкиот свет 
и заштитата на земјиштето ед загадување; здружу-
вањето на трудот и средствата во областа на земјо-
делството; следењето и проучувањето на состојбите 
со водите, одржувањето и подобрувањето на режи-
мот на водите; употребата и користењето на водите, 

заштитата на Iодите од загадување и друго; разво-
јот и користењето на хидромелиоративните ои етеми; 
изработката и следењето на водостопанските билан-
си,- го координира следењево на хидролошките и 
агрометеоролошкјите мерења, како и противградобиј' 
ната заштита,- и врши инспекциски надзор во облас-
тите од негов делокруг. 

Во состав на Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство се: 

— Републичката управа за ветеринарна служба; 
— Републичката управа за водостопанство; и 
— Републичкиот инспекторат за земјоделство и 

шумарство. 

Член 14 
Републичкиот комитет за труд, здравство и со-

цијална политика ги врши работите што се однесу-
ваат на работните односи и правата) обврските и 
одговорностите од тие односи,- правната положба на 
организациите на здружениот труд,- пензиското, ин-
валидското и здравственото осигурување; социјалната 
политика,- здравствената и социјалната заштита; одно-
сите меѓу родителите и децата и посвојувањето, ста-

- рателството и општествената заштита на децата,-
популационата политика; облиците на здружување 
на организациите на здружениот труд во комори и 
други облици на здружување; личните доходи и 
животниот стандард,- вработеноста и вработувањето 
воопшто и привремената вработеност на нашите ра-
ботници во странство; заштитата на работниците при 
работа; производството и снабдувањето со лекови, 
отрови, медицинска опрема, санитетску уреди и ма-
теријали; заштитата на животот и здравјето на лу-
ѓето; го следи развојот на организацијата на здрав-
ството, социјалната заштита и општествената зашти-
та на децата; посебната заштита на борците од НОВ 
и другите националио-ослободителни борби на Ма-
кедонија, воените инвалиди и нивните семејства,- за-
штитата на борците за демократски права и слободи 
на учесниците во Антифашистичката борба и на жрт-
вите од фашистичкото насилство и заштитата на ци 
Билните инвалиди од војната и другите инвалиди. 

Во состав на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика се: 

— Републичката управа за прашањата на бор-
ците и воените инвалиди,-

— Републичкиот инспекторат за труд; и 
— Републичкиот санитарен и здравствен инспек-

торат. 

Член 15 
Републичкиот комитет за образование, култура 

и физичка култура ги врши работите што се одне-
суваат на воспитанието и образованието, културата 
и физичката култура; организацијата, развојот и 
унапредувањето на воспитанието и образованието, 
културата и физичката култура,- развојот на мрежата 
на организациите на здружениот труд во овие об-
ласти,- усовршувањето на наставничките и стручните 
кадри, стручните називи и академски степени; ги 
следи и проучува прашањата на воспитанието и об* 
разованието на децата на нашите работници на 
привремена работа и престој во странство; го следи 
издавањето на учебници; врпги верификација на 
струките и профилите во насоченото образование; 
ги врши работите на просветната инспекција од над 
лежност на Републиката; врши работи што се одне-
суваат на заштитата на спомениците на културата; 
архивската, библиотекарската, издавачката, музејска-
та, сценско-уметничката и филмската дејност; поди-
гањето на споменици и споменнобележја,- спорт-
ските и спортско-рекреативните активности на ор 
ганизациите за физичка култура и други самоуп-
равни организации и заедници,- го следи развојот 
на врвниот спорт; ги врши работите што се одне-
суваат на меѓународната соработка на Републиката 
во областа на културата и образованието и ги коор-
динира и усогласува активностите во оваа област 

/ 
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Во состав на Републичкиот комитет за образо-
вание, култура и физичка култура се: 
* — Републичката комисија за културни врски со 

странство; и 
*— Републичкиот педагошки совет. 
републичката комисија за културни врски со 

странство има својство на општествено правно лице. 

| Член 16 
Републичкиот комитет за наука, технолошки ра-

звој: и информатика ги врши работите што се одне-
суваат на организацијата и поттикнувањето на раз-
војот на научно-истражувачката дејност, технологи-
јата; информатиката и техничката култура,- приме-
ната на научните и технолошките достигања и ин-
форматиката во организациите на здружениот труд; 
развојот на мрежата на научноистражувачката и ис-
тражувачко-развојната дејност во здружениот труд 
и нејзината материјално-техничка опременост; состој-
бите и примената на постојните, и воведување на 
новк технологии во здружениот труд,- трансферот на 
увозните знаења и технологии-; создавањето, при-
мената и вреднувањето. на пронајдоците, патентите и 
другите инвентивни активности; како и функциони-
рањето на иновациониот комплекс наука — доход; 
организацијата, функционирањето и развојот на оп-
штествениот систем на информирањето и на инфор-
мациониот систем на Републиката; набавката и ко-
рифгењето на средствата за автоматска обработка на 
податоците,- развојот , и репродукцијата на кадрите 
во ј областа на научноистражувачката дејност, тех-
нологијата и информатиката; води регистар на ор-
ганизациите за научно-истражувачка и истражувачко-
раЗвојна дејност; ги врши (работите што се , однесу-
ваат на научно-техничката помош и соработка 
со странство; води евиденција на научно-техничката 
соработка со странство,- ги координира активностите 
во I областа на научно-техничката соработка и пре-
зела мерки за унапредување на оваа соработка. 

| Во состав на Републичкиот комитет за наука, 
технолошки развој и информатика е Републичкиот 
завод за меѓународна научно-техничка соработка. 

| Републичкиот завод за меѓународна научно-тех* 
ни*иса соработка има својство на општествено прав-
но лице. 

Член 17 
Републичкиот завод за .општествено планирање 

ги врши работите што се однесуваат на проучува-
њето на состојбата и развојот на стопанството и 
општествените дејности; изготвувањето на долгороч-
ни! и среднорочни општествени планови во Републи* 
ката,- изготвувањето анализи за остварување на це-
лите и задачите утврдени со општествените планови 
на Републиката; ги оценува можностите за оства-
рување на општествените планови; ги следи теков-
ните движења во стопанството и општествените деј-
ности и изготвува извештаи и анализи за тие дви-
жења; предлага преземање, мерки од областа на те-
ковната политика,- ги следи извршувањата на 'обврс-
ките на Републиката преземени со општествениот 
пдан на Југославија, со општествениот план на СРМ, 
и:! со други договори и предлага мерки за оствару-
вање на овие обврски,- врши и други етру чио-научни 
истражувања што се од интерес за утврдување на 
политиката на долгорочниот и среднорочниот развој 
и во врска со методологијата на планирањето; дава 
мислења за усогласеноста на намеравани инвестиции 
сб политиката на развојот утврдена во општестве-
ниот план на Републиката. 

I Член 18 
/ Републичката комисија за односи со верските 
заедници ги врши работите што се однесуваат на 
правната положба на верските заедници,4 како и ра-
ботите во врска со односите меѓу државата и вер 
оките заедници. 

Член 19 
Републичката геодетска управа ги врши рабо-

тете што се однесуваат на премерот, катастарот и 

запишувањето на правата на недвижностите; воде-
њето на техничката- архива на оригиналните плано-
ви и другите податоци за извршените геодетски ра-
боти и нивното чување и одржување; се грижи за из-
ведување на7 геодетските работи според пропиша-
ните основи и нормативи. 

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВЕН 
ДЕЛОКРУГ 

1. Републички организации 

Член 20 
Определени • стручни и други работи во рамките 

на правата и должностите на Републиката со при 
мена на научни и стручни методи вршат следниве 
републички организации: 

1) Републички завод за статистика,-
2) Републички хидрометеоролошки завод; 
3) Републички завод за судски вештачења во об-

ласта на финансиите, материјалното работење и сооб-
раќајот,- и * 

4) Архив на Македонија. 

2. Делокруг на републичките организации 

Член 21 
Републичкиот зазод за статистика ги врши ра-

ботите што се однесуваат -на прибирањето, обработ-
ката и објавувањето на статистички податоци,- ги 
проучува и унапредува методолошките основи за 
нивна реализација; изготвува процени на одредени 
општествени појави; ги следи општествените потре 
би од 'статистички податоци и информации заради 
функционирање на општествениот систем на инфор-
мирање,- го следи и' насочува давањето на статистич 
ки податоци и ја утврдува нивната точност,- врши 
надзор врз прибирањето, обработката и примената 
на статистичките податоци и статистичките истражува-
ња; и врши определени управни и други стручни 
работи во областа на статистиката и регистрите и ' 
други работи определени со закон. 

Републичкиот завод за статистика има својство 
на општествено правно лице. 

Член 22 
Републичкиот хидрометеоролошки завод ги вр 

ши работите што се однесуваат на проучувањето и . 
истражувањето на метеоролошките, хидролошките и 
биометеоролошките појави и процеси и загаденоста 
на врнежите, воздухот, водете и почвата, како и 
проучувањето и применувањето на методите за веш-
тачко влијание на времето и заштитата од градобиј-
ност; собира, обработува и објавува метеоролошки, 
хидролошки и биометеоролошки податоци,- ја во-
ди и одржува документацијата; и врши и* други ра-
боти во областа* на хидрометеоролошката служба 

Член 23 
Републичкиот завод за судски вештачења во об-

ласта на финансиите, материјалното работење и сооб 
ракај от ги врши работите на судски вештачења, 
експертизи и супер-вештачења, како и други видови, 
вештачења во случаите кога не постои специјализи-
рана организација на здружениот • труд или друг ор-
ган на управата и се грижи за унапредување на 
работите на вештачењата; и врши и други работи 
утврдени со закон. 

Член 24 
Архивот на Македонија ги врши работите што 

се однесуваат на заштитата, евидентирањето, собира-
њето, средувањето, обработувањето, стручното одр-. 
жување, користењето и објавувањето на архивската 
граѓа од интерес за Републиката; ги проучува оп-
штите прашања на организацијата, развојот и уна-
предувањето на архивската служба; и врши и други 
работи утврдени /со закон. 

Архивот на Македонија има својство на опште-
ствено правно лице. 
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и управа, 
Републичкиот секретаријат за финансии, Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, Републичкиот комитет за наука, технолошки 
развој и информатика, Републичкиот завод за оп-
штествено планирање, Републичката комисија за од-
носи со верските заедници, Републичката геодетска 
управа, Републичкиот завод за статистика, Републич-
киот ' хидрометеоролошки завод, Републичкиот за-
вод за судски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот и Архивот на 
Македонија, продолжуваат со работа од делокругот 
утврден со овој закон. 

Републичкиот управен' инспекторат, Републичка-
та управа за приходи, Републичката управа за имот 
но-правни работи, Републичката управа за водосто-
панство, Републичката управа за ветеринарна служ-
ба, Републичкиот инспекторат за земјоделство и шу-
марство и Републичкиот завод за меѓународна науч-
но-техничка соработка, продолжуваат со работа како 
органи на управата во состав на републичките орга-
ни на управата утврдени со овој закон. 

Член 26 

Републичкиот комитет за енергетика, индустри-
ја и мало стопанство, Републичкиот секретаријат за 
општо стопански работи и пазар, Републичкиот коми-
тет за економски односи со странство, Републичкиот 
комитет за градежништво, урбанизам и заштита на 
човековата околина, Републичкиот комитет за сооб-
раќај и врски. Републичкиот комитет за труд, Ре 
п о л и ч н и о т комитет за здравство и социјална поли-
тика, Републичкиот комитет за образование и фи-
зи^ка^ култура, Републичкиот комитет за култура, 
Републичкиот комитет за меѓународни односи и Ре-
публичката комисија за културни врски со странство 
престануваат со работа., а работите од нивен дело-
круг ги вршат републичките органи на управата ут 
врдени со овој закон. 

Републичкиот комитет за информации и Репуб-
личкиот комитет за законодавство и организација 
престануваат со работа, а одделни работи од нивен 
делокруг ги вршат службите утврдени со закон. 

Дирекцијата за републички стоковни резерви. 
Републичкиот пазарен инспекторат, Републичката уп-
рава за наменско производство, Републичкиот ин-
спекторат за техничка инспекција, Републичкиот ин-
спекторат за градежништво и урбанизам, Републич-
киот инспекторат за сообраќај и врски, Капетанија-
та на пристаништата, Републичкиот инспекторат за 
труд. Републичката управа за прашањата на борците 
и воените инвалиди, Републичкиот санитарен инспек-
торат, Републичкиот здравствен инспекторат и Ре 
публичкиот педагошки совет, престануваат со рабо 
та, а работите од нивен делокоуг ги врши органот 
на управата, во состав на републичкиот орган на уп-
равата утврден со овој закон. 

Член 27 

Републичкиот секретаријат за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар, Репуб-
личкиот секретаријат за односи со странство, Репуб-
личкиот комитет за индустрија и енергетика, Репуб* 
личкиот комитет за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и заштитата на човековата околина, Републич-
киот комитет за труд, здравство и социјална поли-
тика, Републичкиот комитет за образование, култура 
и физичка култура, Републичката управа за намен-
ско производство, Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви, Републичкиот инспекторат за технич-
ка инспекција, Републичкиот пазарен инспекторат, 

Републичкиот инспекторат за градежништво и урба-
низам, Републичкиот инспекторат за сообраќај и врс-
ки, Капетанијата на пристаништата, Републичката 
управа за прашања на борците и воените инвалиди, 
Републичкиот инспекторат за труд, Републичкиот са 
нитарен и здравствен инспекторат, Републичката ко-
мисија за културни врски со странство и Републички-
от педагошки совет, утврдени со овој закон, почну-
ваат со работа од 21 јуни 1988 година со делокругот 
утврден со овој закон. 

Републичкиот финансиски инспекторат почнува 
со работа во рок определен со закбн. 

Член 28 ч 

Работите од надлежност на републичките органи 
на управата кои престануваат со работа преминуваат 
во надлежност на републичките органи на управата 
утврдени со овој закон, согласно со делокругот на 
нивната работа. 

Со денот на почнувањето со работа на репуб-
личките органи на управата, се преземаат и неиззр* 
шепите работи во чиј делокруг биле тие. 

Член 29 
Се овластува Извршниот совет на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија во рок од 30 
дена од денот на почнувањето со работа на ново-
основаните органи да изврши распределба и прене-
сување на средствата и инвентарот од републичките 
органи на управата што престануваат со работа и 
чии работи преминуваат во делокругот на републич-
ките органи на управата утврдени со овој закон и 
службите утврдени оо закон. 

Член 30 
Републичките органи на управата, утврдени со 

овој закон, и службите утврдени со закон во чиј де-
локруг преминуваат работите од републичките орга-
ни на управата кои престануваат со работа, ги пре-
земаат и распооедуваат раководните и другите ра-
ботници во согласност со општиот акт за организа-
ц и ј а ^ работа и општиот акт за систематизација на 
работите и задачите на органите во чиј делокруг 
преминуваат тие работи. 

На раководните и други работници во републич-
ките органи на управата што престануваат со ра* 
бота, кои не ќе бидат 'преземени и распоредени 
согласно со став 1 од овој член им престанува ра-
ботниот однос во согласност со закон. 

Член 31 
Општите акти за организација и работа и оп-

штите акти за систематизација на работите и зада-
чите во новооснованите републички органи на упра-
вата се донесуваат со денот на почнувањето со ра-
бота на, новооснованите републички органи на упра 
вата. 

Член 32 
Средствата за лични доходи на преземените ра-

ботници од член 30 став 1 на овој закон, сред-
ствата за заедничка потрошувачка, средствата за ма-
теријални трошоци и посебни намени на републич-
ките органи на управата кои престануваат со рабо-
та, се пренесуваат на органите утврдени со овој за-
кон и службите утврдени со закон. 

Член 33 
Со влегување во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за републичките органи- на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 13/82 и 
15/86). 

ч Член 34 
Овој закон вле1ува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник' на Соци-
јалистичка Република Македонија'-, 



Стр.! 462 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 јуни 1988 

3301 
^ р з основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Извршниот совет на Собрание-
то {на Социјалистичка Република Македонија, 

|што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот] на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор одржани на 24 ма ј 1988^ година. 

Бр. 08-1693 
24 Мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

вет му дава мислења и предлози,- за потребите на 
Извршниот совет ги врши стручните работи во 
врска со надзорот над законитоста на прописите на 
републичките органи на управата и републичките ор-
ганизации; се грижи за објавување на прописите и 
општите акти на Извршниот совет и републичките 
органи на управата во „Службен весник на Соција-
листичка Република М а к е д о н и ј а " в р ш и и други ра-
боти што ќе му ги определи Извршниот .совет. 

Ако секретарот што раководи со работата на 
Секретаријатот за законодавство најде дека пропи-
сот што го донесува функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата или одделни одред-
би на тој пропис не се во согласност со Уставот, за-
кон или со друг акт на Собранието, уредба или друг 
пропис на Извршниот совет, пред објавувањето на 
прописот во „Службен Бесник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" ќе му укаже на претседателот 
на Извршниот совет на неговата несогласност. 

Член 89г 
Секретаријатот хза информации дава стручни мис-

лења и предлози на Извршниот совет за прашањата 
што се однесуваат на: печатот, радиото, телевизија-
та и другите средства за јавно информирање; орга-
низацијата и мрежата на средствата за јавно инфор-
мирање; емитувањето, пренесувањето и развојот на 
програмите на телевизијата; функционирањето на 
единствениот радиодифузен систем во Републиката и 
развојот и унапредувањето на радиодифузните уре-
ди; развојот на информативните средства и функцио-
нирањето на информирањето во организациите на 
здружениот труд и во другите самоуправни органи-
зации; ја известува јавноста за работата на Изврш-
ниот совет и републичките органи на управата; врши 
и други работи што ќе му ги определи Извршниот 
совет. 

Член 89д 
Досегашните поднаслови „а)" и „б)" .стануваат 

поднаслови „б)" и „в)"." 

Член 2 
Во член 94 по став 1, се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Управата за заеднички работи ги врши и фи-

нансиско-материјалните, оперативно-техничките, ад-
министративно-техничките и помошните работи и за-
дачи за потребите на Извршниот совет, републички-
те органи на управата и републичките организации 
(вб натамошниот текст: републички органи), освен 
за Републичкиот секретаријат за народна одбрана. 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод, Архивот на 
Македонија и Дирекцијата за републички стоковни 
резерви". 

Досегашните ставови 2, з и 4 стануваат ставови 
з, 4 и 5. 

Член 3 
Во член 96 ставови 1 и 2 по зборовите: „раково-

ди со", се додаваат зборовите: „самостојната или". 
Во став 3 по зборовите: ,,Извршниот совет и во" 

и во став 4 по зборовите: „раководи со", се додаваат 
зборовите: „самостојните или". 

Член 4 
Во член 97 по зборовите: „раководат со", се до-

даваат зборовите: „самостојните или". 

Член 5 
Извршниот совет ги определува роковите во кои 

Управата за заеднички баботи го поезема вршењето 
на работите и задачите од член 2 на овој закон. 

Член 6 
Работниците на републичките органи кои ги 

вршат работите од став 2 на член 94 ќе ги преземе 
Управата за заеднички работи во согласност со оп-
штиот акт за организација и работа и општиот акт 
за систематизација на работите и задачите на Упра-
вата, 

Претседател 
на Собранието на СЕМ, 
д-р Вулнет Старава, е. р. 

на 

З А К О Н 
ЗА [ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОМ ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Извршниот совет на Собранието 

Социјален етичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 43/81), по член 89 се додава 
нов поднаслов „а) Самостојни стручни служби" и пет 
новји члена 89а, 896, 89в, 89г и 89д кои гласат: 

| „а) Самостојни стручни служби 

I Член 89а 
| За вршење одредени стручни работи на Изврш-

ниот совет и републичките органи на управата се 
основаат самостојни стручни служби. 

Со работата на самостојната стручна служба ра-
ководи секретар. 

I Секретарот може да има заменик. 
! Секретарот и заменикот ги именува и разрешу-

ва (Извршниот совет. 

Член 89б 
Самостојни стручни служби се: 
— Секретаријат за законодавство и 

| — Секретаријат за информации. 

Член 89в 
Секретаријатот за законодавство дава: стручни 

мислења на Извршниот совет за усогласеноста на 
заклоните со уставот и правниот систем, мислења по 
предлозите за донесување на закони, по нацртите 
односно предлозите на законите, другите прописи и 
опшити акти што ги донесува Собранието и Изврш-
ниот совет, како и по прописите и другите општи 
ак^и што ги донесуваат републичките органи на уп-
равата и самоуправните и други организации и заед-
ници од општ интерес за Републиката во вршењето 
на јавните овластувања; за потребите на Извршниот 
со^ет изготвува закони и други прописи што не спа-
ѓаат во делокруг на републичките органи на упра-
вата или кои ќе ги определи Извршниот совет; дава 
стручна помош на републичките органи на управата 
и републичките организации во изготвувањето на 
законите и другите прописи^ ги проучува прашањата 
ол' областа на поавниот систем и на ИЗВРШНИОТ со-
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Средствата за лични доходи за преземените ра-
ботници утврдени со Републичкиот буџет, делот од 
средствата за заедничка потрошувачка и -средствата 
за материјални трошоци, како и опремата што слу-
жи за вршење на работите од став 2 на член 94, се 
пренесуваат на Управата за заеднички работи со де-
нот на преземањето на работите во Управата. 

Член 7 
Општите акти за организација и работа и за сис-

тематизација на работите и задачите во Секретарија-
тот за законодавство, Секретаријатот за информации 
и Управата за заеднички работи ќе се донесат со 
денот на примената на овој закон. 

Член 8' 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 21 ЈУНИ 1988 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 мај 1988 година. 

331. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 

ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за насочување на дел од приходите од данокот на 
промет за потребите на стопанството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 ма ј 1988 година. 

Бр. 08-1685 
24 мај 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ 
НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за насочување на дел од приходите 

од данокот, за промет за потребите на стопанството 
(„Службен весник на СРМ" број 10/83), во член 1: 

— зборовите: „како и од посебниот данок на 
промет на дизел горивото се насочуваат" се замену-
ваат со зборовите.- „се насочува"; 

— насловот: „а) Од основниот данок на промет" 
се брише; 

— Ео точката 1) стапката „42,7%" се заменува 
со стапката .,42,1'%"; 

—• во точката 2) стапката „41,0%" се заменува 
со стапката „41,1%"; 

— во точката з) стапката „6,5%" се заменува со 
стапката „6,7%"; 

— во точката 4) стапката „4,4%" се заменува со 
стапката „4,5%" ; 

— во точката 5) стапката „3,7%" се заменува со 
стапката „3,9%"; 

— насловот: „б) Од посебниот данок на промет 
на дизел-горивото" со точките од 1) до 5) се бришат, 

332. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИ-

РАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за системот на финансирањето на општините и 
Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд; Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 
1988 година. 

Бр. 08-1686 
24 ма ј 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ 

НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И 
РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирањето на 

општините и Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 44/77. 37/83, 42/85, 50/87 и 10/88), во член 25-а 
зборовите: „и од посебниот" се бришат, а зборови-
те: „точките 4 и 5" се заменуваат со зборовите: 
„точка 4". 

Член 2 
Во член 25-6 став 1 по зборот „производи" за-

пирката се заменува со точка, а зборовите: „освен 
од посебниот данок на промет на дизел-горивото 
(Д-1, Д-2 и Д-3)" се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 ма ј 1988 година. 

333. 
Врз основа на член 376 став 1 • алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за посебниот данок на промет на производи и 
услуги, 
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^гто Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 ма ј 1988 година. 

08-1687 
24 мај 1988 година 

! Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ" број 
39/8?, 23/83^ 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87, 
36/87, 50/87 и 10/88), во Тарифата на посебниот да-
нок; на промет, Тарифниот број 4 јв се брише. 

Член 2 
|Во Законот за изменување и дополнување на За-

конот за посебниот данок на промет на производи 
и услуги („Службен весник на СРМ" број 10/88), 
чле& 4 се брише. 

Член з 
!Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 ма ј 1988 година. 

334 . 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИг 

ЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
! 

'! Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за намалување на пресметувањето 
на амортизацијата на општествените средства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана, на 24 мај 1988 година. 

! Бр. 08-1688 
24 ма ј 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

ј Претседател 
на Собранието на СРМ, 

! д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ &А НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА 

АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, 
СРЕДСТВА 

I Член 1 
1 Во Законот за намалување на пресметувањето на 

амортизацијата на општествените средства („Служ-
бе« весник на СРМ" број 7/88), во називот на Зако-
нот по зборот „намалување" се додаваат зборовите: 
„и одлагање", 

Член 2 
По член 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-6 

кои гласат: 
„Член 1-а 

Корисниците на општествени средства чија деј-
ност во целост или претежно се финансира од бу-
џетот, до крајот на 1990 година не пресметуваат 

.амортизација на зградите што ги користат за врше-
ње на канцелариски работи 

Член 1-6 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот "за висината на стапките за амор-
тизација на основните средства на органи и органи-
зации („Службен весник ка СРМ" број 30/77)". 

Член 3 
Озој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службсч , весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

335. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 

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

ЕА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за изградба на инвестициони 
објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 24 ма ј 1988 година. 

Бр. 08-1689 
24 ма ј 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за изградба на инвестициони објек-

ти („Службен весник на СРМ" бр. 15/83 и 11/87) во 
член 2 став 2 зборот „надзорот" се заменува со збо-
ровите „вршењето на стручниот и инспекцискиот 
надзор", а по зборовите: „управните мерки" се ста-
ва точка, а текстот до крајот на ставот се брише. 

Член 2 
Во член 7 се додазз нов став 2, кој гласи: 
„При изработката, оценувањето и проверката на 

оцената на инвестиционата студија, односно инвес-
тиционата програма, обезбедувањето мислење за оп-
штествено-економската оправданост на намераваната 
инвестиција и нејзината усогласеност со политиката 
на општествено-економскиот развој, се постапува спо-
ред Заедничката методологија за оценување на оп-
штествената и економската оправданост на инвести-
циите и на . ефикасноста на инвестирањето во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија", 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 
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Член 3 
Насловот на глава II се менува и гласи-. 
^ИНВЕСТИЦИОНА СТУДИЈА, ОДНОСНО ИН-

ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА И ОДЛУКА ЗА ИЗ-
ГРАДБА". 

Чп&И 4 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Одлука за изградба На инвестиционен објект 

инвеститорот донесува врз. Основа на инвестициона-
та студија, односно инвестиционата програма. 

Пред донесувањето Ш одлуката за изградба на 
инвестициониот објект инвеститорот изработува пре 
^инвестициона студија и обезбедува мислење за неј-
зината усогласеност со политиката на општествено-
економскиот развој, инвестиционата студија, односно 
инвестиционата програма и извештај за проверка на 
оцената на инвестиционата студија, односно инвес-
тиционата програма. 

Инвестициона студија, односно инвестициона про-
грама може да се изработи и за деловите на инвес-
тициониот објект што претставуваат економско-тех-
ничка целина и истите Можат самостојно да се ко-
ристат". 

Член 5 , 
Во член 13 ставовите 1 и 2 се бришат. 
Во ставовите 3 и 4 кои стануваат ставови 1 и 2 

пред зборовите.: ,.инвестиционата програма" се до-
даваат зборовите: „инвестиционата студија, односно". 

Ставот 5 се брише. 

Член 6 
Членот 14 се брише. 

Член 7 
Во член 15 во ставовите 1 и 2 пред зборовите.-

инвестиционата програма" се додаваат зборовите: 
^инвестиционата студија, односно". 

Член 8 
Членот 15-а се брише. 

Член 9 
Членот 15-6 се менува и гласи-. 

Оценување и проверка на оцената на општестве-
но-економската оправданост на инвестицијата инвес-
титорот врши за инвестициите во стопанството, вклу-
ч у в а ј ^ ја и стопанската инфраструктура и приме-
нетата наука и технологија, и тоа, кога: 

— намераваната инвестиција е во рамките на 
заедничките планови за развој на организациите на 
здружениот труд здружени во Заедницата на југо-
словенското електростопанство, Заедницата на југо-
словенските железници и Заедницата на југословен-
ските пошти, телефони и телеграфи,-

— намераваната инвестиција е во рамките на 
заедничките програми за развој на производството, 
технологијата и извозот од битно значење за усогла-. 
сен стопански развој на земјата во целост; 

— намераваната инвестиција бара гаранција на 
Федерацијата при користење странски кредит,-

— финансирањето на намераваната инвестиција 
вклучува задолжување во странство во износ поголем 
од 3,0 милиони САД долари,-

— намераваната инвестиција вклучува кредит од 
Меѓународната банка за обнова и развој и од други 
меѓународни финансиски организации; 

— пресметковната вредност на намераваната ин-
вестиција е поголема од 3,0 милијарди динари по 
цените од 31 декември 1986 година, која секоја го-
дина се ревалоризира според движењето на цените 
на производителите на индустриски производи, а врз 
основа на соопштението на Сојузниот завод за ста-
тистика". 

Член 10 
Членот 15чв се менува и гласи: 
„3а инвестициите кои не се наведени во член 

15-6 од овој закон, задолжително е оценување и про-

верка на оцената на финансиско-пазарната ефикас-
ност и на осетливоста на проектот на промените на 
клучните параметри. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува 
на инвестициите кои исполнуваат еден од следниве 
критериуми: 

— пресметковната вредност на намераваната ин 
вестициЈа е помала од 250,0 милиони динари по цени 
од 31 декември 1986 година, која секоја година се 
ревалоризира според движењето на цените на про-
изводители на индустриски производи, а врз основа 
на соопштението на Сојузниот завод за статистика; 

— со намераваната инвестиција се врши тековна 
замена на поединечната опрема,-

— со намераваната инвестиција во постојни об 
јекти исклучително се решаваат проблеми за заш-
тита на човековата средина и заштитата при работа". 

Член И 
Членот 15-г се менува и гласи: 
„Проверка на оцената на инвестиционата студи-

ја, односно инвестиционата програма вршат научни 
и стручни организации стручно и кадровски квали-
фикувани и банки кои имаат посебно организирана 
стручна служба. 

Проверка на оцената не можат да вршат органи-
зациите и банките од став 1 на овој член кои уче-
ствувале во изработка на инвестиционата студија, 
односно инвестиционата програма. 

Организациите и банките од став 1 на овој член 
се одговорни за исправноста на поднесениот извеш-
тај за извршената проверка на оцената". 

Член 12 
Членот 15-д се брише. 

Член 13 
Членот 15-е се менува и гласи: 
^Мислење за усогласеноста на намераваната ин-

вестиција со политиката на развојот утврдена со Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за намераваните инвестиции од член 15-а 
од овој закон, по барање на инвеститорот, дава Ре-
публичкиот завод за општествено планирање врз 
основа на предиивестициона студија". 

Член 14 
Членот 15-ж се менува и гласи: 
Инвеститорот е должен, врз основа на предин-

вестиционата студија, да прибави мислење од Сојуз-
ниот завод за општествено планирање за 'усогласе-
носта на намераваните инвестиции од алинеите 1, 2 
и з од член 15-а од овој закон со заедничката раз-
војна политика утврдена во Општествениот план на 
Југославија". 

Член 15 
По членот 15-ж се додаваат два нови члена 

15-з и 15-ѕ, кои гласат: 

„Члеи 15-з 
По донесувањето на инвестиционата одлука ин-

веститорот е должен да ја пријави инвестицијата на 
Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија. 

Член 15-ѕ 
По донесувањето на инвестиционата одлука ин-

веститорот е должен да изготви студија за изведу-
вање на инвестициониот проект, извештај за изведу-
вање на инвестициониот проект и извештај за следе-
ње на ефектите на реализацијата на инвестицијата". 

Досегашниот член 15-з станува член 15-и. 

Член 16 
Во член 71 бројот „15.000.000" се заменува со 

бројот „100.000.000", а по зборот динари се дода-
ваат зборовите: „по цени од 31 декември 1986 го-
дина". 
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По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
^Износот од ставот 1 на овој член се ревалори-

зира на крајот на секоја година, според порастот на 
цените на градењето за претходната година, што ги 
објавува Сојузниот завод за статистика". 

Член 17 
Во член 89 став 3 зборот „дали" се бр^ше. 

Член 18 
Во член 95 ставот з се менува и гласи: 
„На организациите на здружениот труд кои со 

здружување на средства градат за пазар станови и 
станбени згради со придружни објекти (за трговија, 
угостителство, занаетчиски и други услужни дејно-
сти) и деловни објекти, не се применуваат одредби-
те На членовите 12, 13 и 16 на овој закон, ниту 
одредбите од глава IX на овој закон". 

Член 19 
Во член 112-а во став 1 по зборот ^изведува" се 

додаваат зборовите „или е изведена". 

Член 20 
Во член 113 став 1 зборовите: „1.000.000 до 

8.000.000" се заменуваат со зборовите.- „5.000.000 до 
40.000.000". 

Во став 2 Зборовите: „50.000 до 400.000" се за-
менуваат СО зборовите: .,.300.000 ДО 2.000.000". 

Член 21 
Во член 114 став 1 зборовите: '„1.000.000 до 

8.000.000" се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 
40.000.000". 

Во став 3 Зборовите: „50.000 до 400.000" се заме-
нуваат со зборовите: „300.000 до 2.000.000". 

Член 22 
Во член 115 став 1 зборовите: „1.000.000 до-

8.000.000" се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 
40.000.000". 

; Во став 2 зборовите . „70.000 до 500.000" се заме-
нуваат со зборовите-. „300.000 до 2.000.000". 

. . 
Член 23 

Во член 116 став 1 зборовите-. „800.000 до 
6.000.000" се заменуваат со зборовите: „4.000.000, до 
30.000.000". 

Во став 1 по точката 1, се додава нова точка 2, 
кој^ гласи: 

ј „2. изградениот инвестиционен објект, или објек-
тите што се сметаат за претходни или подготвител-
ни работи за чие изведување било потребно одобре-
ние за градење (член 17 и член 33 став 3) започне 
да ги користи, односно ако ги пушти во погон 
пр^д да е издадено решение за употреба (член 42 
ст^в 2). 

' Точките 2 и 3 на став 1 од овој член стануваат 
точки 3 и 4. 

; Во став 2 зборовите: „50.000 до 400.000" се за-
менуваат со зборовите: „250.000 ДО 1.500.000". 

Член 24 
I Во член 117 став 1 зборовите: „110.000 до 250.000" 

се заменуваат со зборовите: „550^000 до 1.250.000". 
ј Во став 1 точката 1 се менува и гласи: 
I „ако не ја пријави инвестицијата на Службата 

на општественото книговодство во СР Македонија 
(чЛен 15-з) и не обезбеди студија за изведување на 
Инвестициониот проект (член 15-ѕ). 

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заме-
нуваат СО зборовите: „100.000 ДО 200.000". 

; Член 25 
ј Во член 118 став 1 зборовите: „100.000 до 

250.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 
1.2150.000". 

| Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заме-
нуваат со Зборовите: „100.000 ДО 200.000". 

Член 26 
Во член 119 став 1 зборовите: „80.000 до 200.000" 

се заменуваат со зборовите: „400.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заме-

нуваат СО Зборовите-. „80.000 ДО 150.000". 

Член 27 
Се овластува Законодавночправната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот за изградба на инвестициони објекти. 

Член 28 . 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

336. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМЕНИ-
ТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗ-
ВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се^ прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за намените, начинот и условите 
за здружување на делот од средствата од Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за остварување на заеднички програ-
ми за развој во Социјалистичка Република Македо-
нија во периодот од 1986 до 1990 година, 

што Собранието на Социјалистичка, Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд. Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 
1988 година. 

Бр. 08-1690, 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМ-
НИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за намените, начинот и условите за 

здружување на делот од средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за остварување на заеднички про-
грами за развој во Социјалистичка Република Маке-
донија во периодот од 1986 до 1990 година ^Служ-
бен весник на СРМ" број 15/86) во 'член 2 став 
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по зборот „ освен" се додаваат зборовите: „за раз-
вој на малото стопанство и", а по зборот „краишта" 
се става точка и текстот до крајот на реченицата се 
брише. 

Ставот 4 се брише. 

Член 2 
Во член 3 по зборот републиката" се става 

точка, а . текстот до крајот на реченицата се брише. 

Член з 
Член 6 се менува и гласи-. 
^Организациите на здружениот труд дел од 

средствата на Фондот на Федерацијата можат да 
здружат за остварување на заеднички програми за 
развој на Републиката од член 4 на овој закон во: 
заедничките програми за развој на производството и 

.извозот од битно значење за усогласување на теко-
вите на репродукцијата на стопанството на земјата; 
металопреработувачката дејност, освен производство-
то на метални градежни конструкции; машиноград-
бата; производството на сообраќајни средства; про-
изводството на електрични машини и апарати; пре-
работувачката хемиска индустрија; пропулзивните 
дејности од преработката на неметали, освен произ-
водството на порцелан и керамика за домаќинство; 
реконструкција и модернизација на постојните капа-
цитети за производство на добиточна храна; поле-
делството; детална каналска мрежа и опрема на пос-
тојните хидромелиоративни системи; сточарството, 
освен свињарството и живинарството; странскиот и 
здравствениот туризам,- малото стопанство и намен-
ското производство. 

Организациите на здружениот труд дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата можат да здру-
жат за реализација на програми за развој чие про-
изводство е наменето за извоз кога програмите се 
остваруваат во рамките нач заеднички програми за 
развој на производството и извозот на ниво на зем-
јата, со заедничко вложување со странски партнери 
и за програмите со кои се обезбедува производство 
со повисока фаза на преработка врз сопствена суро-
винска основа, а чие производство со најмалку 5СР/о 
е наменето за извоз. 

Организациите на здружениот труд од став 2 на 
овој член можат да здружат средства и за рекон-
струкција и модернизација на постојните извозно 
ориентирани капацитети доколку извозот двојно се 
зголеми во однос на тој што се остварувал пред ре-
конструкцијата и модернизацијата, односно изнесува 
најмалку 60% од вкупното производство. 

Организациите на здружениот труд дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата можат да здру-
жат и за реализација на програми за супституција и 
заштеда на енергија кои се одобрени согласно со 
Програмата за долгорочни мерки и активности за 
штедење, супституција и рационално користење на 
сите видови енергија. 

Структурното насочување/избор и усогласување 
на заедничките програми ќе се врши според крите-
риумите предвидени во Општествениот план на Ју-
гославија и Општествениот план на Републиката за 
периодот од 1986 до 1990 година, при што приори 
тет ќе се даде на заедничките програми кои бараат 
ангажирање на помалку општествени средства, овоз-
можуваат намалување на трошоците на работењето, 
кои обезбедуваат етапно воведување на современи 
технологии, кои штедат суровини и енергија, брзо 
се активираат и со кои се зголемува извозот, дохо-
дот, вработувањето и техничко-технолошкото ниво 
на производството". 

Член 4 
Во член 7 точката на крајот на реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: „и со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 го-
дина". 

Член 5 
Во член 8 став 3 по зборот „Републиката" се 

става точка, а текстот до крајот на реченицата се 
брише. 

Член 6 
Член 9 се менува и гласи: 
Здружените средства на Фондот на Федерација-

та во развојните програми од член 6 на овој закон 
може да изнесуваат до: 

— 40% доколку заедничките програми за развој 
се остваруваат во: поледелството,- детална каналска 
мрежа и опрема на постојните хидромелиоративни 
системи; реконструкција и модернизација на постој-
ните капацитети .за производство на добиточна хра-
на; програми за супституција и заштеда на енерги-
ја,- програми за развој чие производство е наменето 
за извоз; заедничките програми за развој на про-
изводството и извозот од битно значење за усогла-
сување на тековите на репродукцијата на стопанство-
то на земјата; 

— 50% доколку заедничките програми за развој 
I се остваруваат во: металопреработувачката дејност, 

освен производството на метални градежни конструк-
ции; машиноградбата,- .производството на сообраќај-
ни средства,- производството на електрични машини 
и апарати,- наменско производство; преработувачка-
та хемиска индустрија; пропулзивните дејности од 
преработката на неметали, освен производството на 
порцелан и керамика за домаќинството; странски и 
здравствен туризам; поледелството за набавка на 
тешки трактори и комбајни; сточарството, освен сви-
њарството и живинарството и малото стопанство. 

Кога заедничката програма за развој се оствару-
ва на доходовни основи или кога за реализација на 
заедничката програма за развој, покрај средствата 
од Фондот на Федерацијата се здружуваат и други 
средства (од акумулацијата и 'амортизацијата) на 
организациите на здружениот труд или пак кога се 
вложуваат средства на странски лица врз заеднички 
вложувања во висина од најмалку 10% од пресмет-
ковната вредност на програмата, предвиденото уче 
ство од став 1 на овој член се зголемува за 15 про-
центни поени. 

, Доколку во заедничката програма за развод по-
крај средствата на Фондот на Федерацијата се вло-
жуваат и други средства (од амортизација и акуму-
лација) на здружувачите надвор од Републиката за 
најмалку 30% од пресметковната вредност на инвес-
тицијата, учеството на здружените средства од Фон-
дот на Федерацијата за сите намени од став 1 на 
овој член може да изнесува до 70% во пресметков-
ната вредност на заедничката програма за развоЈ. 

Кога програмата за развој се остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта на Републи-
ката, утврденото учество на дел од здружените сред-
ства во пресметковната вредност на заедничката про-
грама за развој во ставовите 1 и 2 на овој член мо-
же да биде повисока за 30%. 

Учеството на здружените средства од Фондот на 
Федерацијата според одредбите на овој член може 
да изнесува најмногу до 75% од пресметковната 
вредност на заедничката програма за развој". * -

Член 7 

По член 9 се додава нов член 9а кој гласи: к 

„Член 9а 
Доколку во третиот квартал од годината, се утврди 

дека не се остварува здружување на средствата на 
Фондот на Федерацијата за намените од член 6 на 
овој закон средствата можат да се здружат и за 
програми кои претставуваат поширок интерес за 
одделни стопански дејности. 

Здружувањето на средствата од Фондот на Феде-
рацијата за програмите од став 1 на овој член може 
да се остварува само за тековната година, при што 
учеството на здружените средства може да изнесува 
до 25%. 
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Намените од став 1 на овој член за тековната 
година ги утврдува Стопанската комора на Македо-
нија, во согласност со Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 8 
Во член 14 став 2 зборовите: „и за определбите 

во член 8 став 3 и" се бришат. 
Став 3 се менува и гласи: 
^Стопанската комора на Македонија го известу 

ва Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија за секоја самоуправна 
спогодба со пресметковна вредност над 3 милијарди 
динари по цени од 31 декември 1987 година, која 
вредност секоја година се ревалоризира според дви-
жењето на цените на производителите на индустри-
ски производи, а врз основа на Соопштението на Со-
јузниот завод за статистика". 

I Член 9 
|1о член 16 по став 2 се додава нов став 3 кој 

глас#: 
'.За самоуправните спогодби на организациите на 

здружениот труд за здружување на дел од средства-
та пЏ Фондот на Федерацијата, регистрирани во Сто-
панската комора на Македонија до влегувањето во 
сила на овој закон, а се однесуваат на намените кои 
се ^склучени со овој закон можат да се склучу-
ваат) анекси до крајот на 1988 година под услов и 
начин утврден со склучените спогодби". 

Во став .3. кој станува став 4, по бројот „2" се 
додаваат зборовите: „и 3". 

ј Член 10 
Овој закон* влегува во сила осмиот ден од де-

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

\ Ј ____ 
337. 

Ѓрз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија,, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРА 
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ Н& 
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за задолжителниот заем за обез 
бедување средства на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 
година, 

Што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 
1988, година. 

• Бр. 08-1691 
24 Мај 1988 година 

• Скопје 
ј Претседател 

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

; Претседател 
I на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОЅШБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ ЦД СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРДШЦТА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжителниот заем за обезбе-

дување средства на Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените краишта во периодот од 1986 до 1 ^ 0 го-
дина („Службен весник на СРМ" број 7/86), во член 
2 став 3 по зборот „Фондот" се става запирка и се 
додаваат зборовите: ^најдоцна до 31 октомври во те-
ковната година за претходната година, односно во 
рок од 15 дена од денот на добивањето на дефини-
тивните податоци за општествениот производ". 

Член 2 
Во член 5 став 2 се брише. 

Член 3 
По член 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-6, 

кои гласат: 

„Член 5-а 
Висината на аконтацијата на годишниот износ 

на средствата на Фондот по основа на задолжител-
ниот заем ја утврдува Фондот, со примена на стап-
ката од член 2 став 1 на овој закон на планираниот 
општествен производ на општественото стопанство на 
Републиката за годината за која се утврдува акон-
тацијата, најдоцна до 15 јануари од тековната го-
дина. 

Заради усогласување на износот на средствата 
на Фондот од став 1 на овој член со номиналниот 
пораст на општествениот производ на општественото 
стопанство на Републиката во изминатото полугодие. 
Фондот, врз основа на проценетиот номинален по-
раст на општествениот производ на општественото 
стопанство во изминатото полугодие според подато-
ците на Републичкиот завод за статистика и Репуб-
личкиот завод за општествено планирање ќе ја усог-
ласи висината на аконтацијата на годишниот износ 
на средствата на Фондот до крајот на јули од теков-
ната година, односно до крајот на јануари за изми-
натата година. 

Член 5-6 
Во случаите кога со примената на стапките од 

член 4 на овој закон се уплатува помал, односно по-
голем износ од годишниот износ на средствата од 
член 2, односно од аконтацијата на годишниот износ 
на средствата од член 5-а на овој закон Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија може да изврши линеарно зголемување 
или намалување на утврдените стапки на обврската 
во текот на годината за која се пресметува". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

338. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

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

ТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за статистички истражувања од 
интерес за Републиката, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
мај 1988 година. 

Бр. 08-1692 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

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

НОТ ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за статистички истражувања од ин-

терес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 5/74) во член 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Со овој закон се уредува и вршењето на ста-
тистичките истражувања што се од интерес за Репуб-
ликата, а во функција на задоволување на потре-
бите на субјектите на општествениот систем на ин-
формирање во Републиката1 од статистички подато-
ци и информации". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Статистички истражувања од интерес за Репуб 

ликата се: истражувањата од интерес за целата зем-
ја што се спроведуваат на територијата на Репуб-
ликата и статистичките истражувања од посебен ин-
терес за Републиката (во натамошниот текст: статис-
тички истражувања) што ги утврдува со програма 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Со статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја и Републиката се обезбедуваат во опште-
ствениот систем на информирање податоци и ин-
формации за состојбата во одделни области на оп-
штествениот живот, за состојбата и движењето на 
населението, за економските и други појави и други 
статистички податоци и информации од интерес за 
субјектите на општествениот систем на информира-
њето". 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
„Статистичките -истражувања опфаќаат: утврду-

вање на методолошките основи на статистичките ис-
тражувања (дефиниции на статистичките единици, 
обележја и моделите™ и нивна класификација и из-
бор на методите за нивното истражување), утврдува-
ње на организационите и методолошките инструменти 
на статистичките истражувања (изработка на упат-
ства, обрасци и упатства за работа, определување на 
идентификациони белези на статистичките единици 
и ел.) собирање, контрола, обработка и објавување 
на статистичките податоци и информации и изгот-
вување на информации и статистички анализи". 

Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 
„Податоците и информациите од интерес за Ре-

публиката, добиени со статистичките истражувања 
се јавни и под еднакви услови им се достапни на 
сите субјекти на општествениот систем на информи-
рање, освен податоците што претставуваат државна, 
воена, деловна или службена тајна". 

Член 5 
Член 7 се менува и гласи: 
„За да се обезбеди единствено вршење на ста-

тистичките истражувања и можноста за споредува-
ње и потполно користење на статистичките подато-
ци во статистичките истражувања се применуваат за-
еднички основи кои, пред се, опфаќаат: 

— единствени методологии на статистичките ис 
тражувања,-

— единствени статистички стандарди; и 
— единствени идентификации, евиденции и ре-

гистри. 
Заедничките основи од став 1 на овој член 

претставуваат интегрален дел, односно еден од сег' 
мечтите на заедничките основи на општествениот 
систем на информирањето. 

Информационите служби кои ги применуваат за-
едничките основи на статистичките истражувања ме 
ѓусебно соработуваат". 

Член 6 
По член 7 се додаваат три нови члена: 7а, 76 и 

7в кои гласат: 
„Член 7-а 

Со единствените методологии на статистичките 
истражувања се утврдува начинот на прибирање, об-
работка, чување и искажување на статистичките по-
датоци и информации. 

Ако со сојузен пропис не е утврдена единствена 
методологија на статистички истражувања, неа ја 
утврдува Републичкиот завод за статистика, а ме-
тодологијата за одделни статистички истражувања 
што ги спроведуваат овластените органи и организа-
ции тие органи и организации. 

Член 7-6 
Единствените статистички стандарди опфаќаат 

дефиниции, ^статистички класификации, статистички 
шифрарници, статистички номенклатури и иденти-
фикации, како и техника и технологија на чување, 
пренос и обработка, искажување на податоци и ин-
формации и друго. 

Ако единствените статистички стандарди и кла-
сификации не се утврдени со сојузен др опис нив ги 
утврдува Републичкиот завод за статистика/ 

Решението за единствените статистички стандар-
ди се објавува во „(Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 7-в 
Единствените идентификации на евиденциите и 

регистрите содржат: 
— единствено определување на единиците на 

евиденцијата, односно единиците на регистрите; 
— единствени еднозначни идентификации; 
— единствени методологии на водење и одржу-

вање ; 
— функција на поврзување; 
— единствени основи на заштита на податоци и 

информациите; и 
— единствени податоци за единиците на евиден-

цијата и друго. 
При спроведувањето на статистичките истражу-

вања се користат единствените идентификации, еви-
денции и регистри утврдени со закон или општ акт 
утврден врз основа на закон". 

Член 7 
Во член 11 став з се брише. 

Член 8 4 

Член 16 се менува и гласи-. 
„Петгодишната програма за статистички истра-

жувања ги содржи следните податоци: 
1) назив, ознака и период на статистичкото ис-

тражување ; 
2) кратка содржина на статистичките истражу-

вања; 
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3); субјектите кои се должни да ги даваат пода-
тоците; 

4) рокот за давање на податоците; 
5) изведувачот на статистичкото истражување; 
6) рок за првите резултати од обработката; и 
7) податоци дали се работи за ново статистичко 

истражување или дополнување на веќе утврдено ста-
тисти^ко истражување. 

Годишната програма на статистичките истражу-
вања ги опфаќа статистичките истражувања што не 
се опфатени со петгодишната програма и измените 
и дополненијата на статистичките истражувања кои 
веќе се опфатени со таа програма, а кои треба да 
се извршат во годината за која се донесува програ-
мата. , 

Годишната програма ги содржи сите елементи 
од став 1 на овој член предвидени оо петгодишната 
програма на статистичките истражувања што се спро-
ведуваат во односната година". 

Член 9 ч 
Во член 17 став 2 зборовите: „директорот на" се 

заменуваат со зборовите: „функционерот кој рако-
води со". 

Член 10 
Вјо член 21 по зборовите: „го уредуваат" се до-

даваат зборовите: „со општ акт". 
1}о став 1 се додава нов став 2 кој глаои: 
„Општиот акт од став 1 на овој член се доне-

сува во согласност со Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија". 

Член 11 
Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Средствата од став 1 на овој член намалени за 

амортизација и материјални трошоци ќе се корис-
тат за осовременување на опремата и подобрување 
на кадровската состојба на Републичкиот завод за 
статистика и овластените органи". 

; Член 12 
Во член 23 став 3 зборов „директорот" се заме-

нува; со зборовите*, „функционерот кој раководи со". 
1 Член 13 

член 24 став 1 зборовите: „од 1.000 до 
20.000" се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 
2.000.000 

ро став 2 зборот „дејствие" се заменува со збо 
росите: „за прекршок", а зборовите: „од 500 до 
5.006" се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 
200.000". 

ј Член 14 
Во член 25 зборовите: „од 100 до 500" се заме-

нуваат оо зборовите: „од 5.000 до 100.000". 

Член 15 
Се овластува Законодавно-иравната комисија на 

Собранието на СР Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за статистички истражувања. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

339;. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весврпс на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ 
СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 
ГОДИНА 

I 
Собранието на Социјалистичка Република' Маке-

донија е согласно со Одлуката за стапките на при-
донесот за пензиското и инвалидското осигурување 
од доходот за стажот на осигурување кој се смета 
со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 
декември 1988 година, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 април . 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1695 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамов ски, е. р. 

340. 
Врз основа на члрн 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈА-

НУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за стапката на при-
донесот од личниот доход за пензиското и инвалид-
ското осигурување за периодот од 1 јануари до 31 
декември 1988 година, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 април 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1696 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 

341. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

старосне осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" број 15/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРЈИ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ-
ТЕ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија е согласно со Одлуката за усогласување на 
минималните старосни и семејни пензии на земјо-
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делците во 1988 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедаица за 
старосно осигурување на земјоделците, на »седницата 
одржана на 19 мај 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1697 ' 
24 мај 1988 година 

Скопје 
, Претседател 

1 на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамова««, е. р. 

342. 
Врз основа на член 30 став з од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на СРМ" број 
15/86), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ — 

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Заводот за кул ту рио-пр осветен и наста-
вен филм — Скопје, се именуваат: 

Анатоли Дамјановски, професор на Филозофски-
от факултет во Скопје, 

Ристо Стефановски, директор на Македонскиот 
народон театар и 

Светлана Топузовска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦЈИАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1711/1 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

$43 . 
Врз основа на член 240 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" број 
10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република, Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
' ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-

ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Ре)публич-
киот завод за трансфузиологија, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Бранка Георгиевска. 
Иванка Контевска и 
Илија Сапунџиоски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија 
се именуваат: 

Дарко Тофовски, претседател на Координацш> 
ниот одбор за крводарителство при РК ССРНМ, 

Гоко Јовановиќ, пензионер од Скопје и 
Слободан Акимовски, помошник на секретарот 

на Претседателството на СРМ. , 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б р . 21-1710/1 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот- на здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 

3 4 4 . 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра -
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ВА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1.Се разрешуваат од функцијата претставници на 
општествената заедница во Советот на ООЗТ Тех-
но лошко-металуршки факултет — Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани: 

Владо Весов, 
Дуца Јанкуловска и 
Павле Стојановски. 
2. Зча претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршќи факул-
тет — Скопје, се именуваат: 

Михајло Георгиевски; секретар на Општинскиот 
совет на СОМ „Карпош" — Скопје, 

Мирјана Тошева, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, и 

Едисавета Пеливанова, советник во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1708/1 < 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамов ски, е. 

3 4 5 . 
Врз основа на член 40 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на 'Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ' ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Факулте-
тот за туризам и угостителство во Охрид, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Нове Вељановски, 
Трајан Марковски, и 
Мирко Спировски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Факултетот за туризам и угостител-
ство во Охрид се именуваат: 

Слободан Муковс1ш. претседател на Туристич-
киот сојуз на Македонија, 
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Илија Заричиновски, претседател на Туристичкото 
друштво „Биљана" — Охрид и 

Костадин Аврамчев, претседател на Туристичкиот 
сојуз на град Скопје. 

ѓ СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
! РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 21-1709/1 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

: на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамов ски, с. р. 

346. | 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното Образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85),! Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КАР-
ДИОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за утврдување пред-
лог за именување работоводен орган на ООЗТ Кли-
ника |за кардиологија при Медицинскиот факултет 
— Скопје, )се именуваат: 

Илија Глигороски, претседател на Соборот на 
општините на Собранието на СРМ и 

Јдван Цубалевски, претседател на работао тело 
на РК на ССРНМ. 

! СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1714/1 
24 мај 1988 година 

Скопје 
! Претседател 

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

347. 
В|)з основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 1р/83), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието! на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА БОЛНИЦАТА (ЗА БЕЛО-

ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ЈАСЕНОВО 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Болницата 
за белодробна туберкулоза — Јасеново, се имену-
ваат: 

Драган Николовски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Богољуб Јовев, делегат во Соборот на општи-
ните »а Собранието на СРМ. 

; СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
I РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бјј). 21-1715/1 \ 
24 мајј 1988 година 

Скопје 
| Претседател 
^ на Соборот на здружениот труд, 
! Иван Аврамов ски, с. р. 

348. 
Врз основа на член 165 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СВМ" број 
10/83, 43/85, 13/86 и 50/87), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ОР-
ТОПЕДИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОСТНОЗГЛОБНА 

ТУБЕРКУЛОЗА ВО4 ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутарната 
одлука за изменување и дополнување на Статутот 
на Специјалната болница за ортопедија, трауматоло 
гија и костнозглобна туберкулоза во Охрид, што се 
однесуваат на дејноста на здравствената организација, 
начинот на остварување на здравствената заштита 
на граѓаните во здравствените организации и друго, 
што ја донесоа работниците, на референдумот одр-
жан на 22 јануари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1698 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

349. 
Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот 

договор за поттикнување и вреднување на твореш-
твото во СФРЈ, Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА 
К О О Р Д И Н А Ц И О Н О ^ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР (ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

И ВРЕДНУВАЊЕ НА ТВОРЕШТВОТО ВО СФРЈ 

1. За член на Координациониот одбор за следе-
ње на Општествениот договор за поттикнување и 
вреднување на творештвото во СФРЈ се делегира 

д-р Радмила Кипријанова, член на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ и претседател на Ре-
публичкиот комитет за наука, технолошки развој и 
информатика. 

2. За заменик на член на Координациониот од' 
бор- за следење на Општествениот договор за пот* 
тикнување и вреднување на творештвото во СФРЈ 
се делегира 

Афрдита Мимидиноска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, секре-
тар на Координациониот одбор за творештво во СР 
Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 21-1712/1 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, * 
Иван Аврамовска с. р. 
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350. 
Врз основа на член 17 став 4 од Деловникот на 

Општествено-поЈШтичкиот собор на Собранието на 
СРМ, на седницата на Општествено-политичкиот со-
бор одржана на 24 ма ј 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА 
ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува, оставката на делегатската функција 

на Јасминка Паковска, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. • 

II 
Делегатската функција на делегатот Јасминка 

Наковска и преставува ка 24 ма ј 1988 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1699 
24,мај 1938 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Оттштествено-политичкиот собор, 
д р Владо Стаменков, е. р. 

351. 
Врз основа на член 17 став 4 од Деловникот на 

Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ, на седницата на Општествено-политичкиот со-
бор одржана на 24. ма ј 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА-

ТА ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатската функци-

ја на Татјана Митревска, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

II . 
Делегатската функција на делегатот Татјана Ми-

тревска и престанува на 24 мај, 1988 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

СОБРАНИЕ'НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1700 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
д :р Владо Стаменков, е. р. 

352. 
Врз основа' на член 24 алинеја 3 и член 46 од 

Деловникот на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ, Општестеено-политичкиат собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 мај 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНО-
СИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЈЃИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста член на Одборот 
за општествено-економски односи и развојна поли-
тика на Општествено-политичкибт собор на Собра-
нието на СР Македонија 

Сотир Дурасовски. 
2/ За член на Одборот за општествено-економски 

односи и развојна политика на Опште ств ено-политич-
киот собор на Собранието на СР Македонија се 
именува: 

Војо Пејовски, директор на Секторот за развој 
при „ЕМО" — Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 37-1707/1 
24 ма ј 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
д-р Владо Стаменков, е. р. 

353. 
Врз основа на член 28 став 1, а во врска со 

член 39 став 1 од Законот за избор на членови на 
делегациите и на делегатите во собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, претседателот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на ден 25 
ма ј 1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ТРИ ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
I 

Се распишуваат дополнителни избори за три 
делегати во Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на СРМ. 

II 
Изјаснувањето за изборот на делегатите во Оп-

штествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ 
ќе се изврши на јуни 1988 година. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропиша-
ните рокови почнуваат да течат од 26 ма ј 1988 го-
дина. 

Бр. 08-1706 Претседател 
25 ма ј 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 

354. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ста-

тистички истражувања од интерес • за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд, Собо-
рот на општините и Општествено-црлитичкиот со 
бор, одржани на 2.4 ма ј 1988 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИН 
ТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 

ДО 1990 ГОДИНА, ШТО ГИ СПРОВЕДУВААТ 
СТАТИСТИЧКИТЕ ОРГАНИ 

I. Во Програмата за статистички истражувања 
од , интерес за Републиката за периодот од 1987 до 
1990 година, што ги спроведуваат статистичките ор-
гани („Службен весник на СРМ" број 5/87), во дел 
I насловот „Статистика на индустрија" со редните 
броеви 1 и 2 се менува и гласи: 
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„МЕТОДОЛОГИИ И АНАЛИЗИ 

Аналитички работи 

Енергетски биланси 
во СР Македонија за 
1987 година 

Нумерички и графички 
прикази на биланси на 
камен јаглен, лигнит, 
нафта и електрична 
енергија 

Објаснување на приме-
нетата метода (I отсто-
јание) опис на критери-
умите по кои се опре-
делува развиеноста та-
бели на редослед 

2. Извештај за редо-
след на општините 
во СР Македонија 
според нивната оп-
ште СТЕ ено -ек он ом ек а 
развиеност за 1986 
и 1987 година 

Во насловот „Статистика на земјоделство" подна-
слов „нови истражувања" реден број 1 во колоните 
5, 6 и 7 броевите „10 IV; 31 V; 31 V" се заменуваат со бро-
евите .,5. IV; 30 IV, .30. IV", во редниот број 2 во коло-
ните 5, 6 и 7 се додаваат броевите *„20 VIII; 10 IX; 
'ЈО IX", а во поднасловот „истражувања кои се спро-
ведуваат секоја година — проширување на обработ-
ка" реден број 1 во колона 1 зборовите: „(ПО-51-2)" 
се менуваат и гласат: ,,(ЗЕ-51-2)", а кодоната 4 се 
менува и гласи: „податоците добиени со Анкетата 
за добиток во индивидуалните селски стопанства со 
примерок за сите општини, а целосен опфат во оп-
штините: Валандово — 1988, Крушево — 1989 и Де-
бар — 1990 година". 

Документација на статистичките 
органи 

Документација на статистичките 
органи 

31. 
VIII 
1988 

31. 
VIII 
1988 

30. 30. 
XII ХИ 

1988 1988" 

Во насловот „Статистика на градежништво и ко-
мунално стопанство" редните броеви 1 и 2 се бри-
шат, а редниот број з станува реден број 1 и во 
колоната 2 по зборовите „ГРАД-71" се додаваат збо-
ровите.-. „годишно а", а колоната 3 се менува и гласи: 
„Податоци за бројот на бесправно изградените об 
јекти (станбен, деловен, гаража, складиште, ограда, 
тераса и ел.)", и во редниот број , 4 кој станува 
реден број 2 колоната 2 се менува и гласи: 

„Извештај за градежништво (ГРАД-31) — триме-
сечно". 

Во насловот „Статистика на угостителство и ту-
ризам" по редниот број 1 се додава нов реден број 
2 кој гласи: 

Ќе се даваат податоци за 
бројот на ноќевањата и 
тоа неделно или десетднев 
но 

„2. Број на ноќевања на 
посетители во турис-
тички места во СР 
Македонија, 1988 го 
дина, пробно-перио-
дично 

Во насловот „Статистика на стопански биланси 
и животен стандард" во реден број 4 колона 3 збо-
ровите: „за задоволување на минимум егзистенцијал-

VI. VI. 
VII. VII. 

VIII. УШ. 
и IX. и IX" 

ни потреби" се бришат, а по редниот број 4 се до-
дава нов реден.број 5 кој гласи: 

Врз основа на листата, 
утврдена од потписни-
ците на општествениот 
договор наведен во ко-
лона 1 и просечните 
цени на мало 

„5. Пресметка на потре-
бните средства за 
задоволување на ег-
зистенцијалните по-
треби на четиричле-
ните домаќинства со-
гласно со листата на 
артикли, производи 
и услуги утврдени 
од потписниците на 
Општествениот дого-
вор за заедничките 
основи и мерила за 
самоуправно уреду-
вање на односите во 
стекнувањето и рас-
поредувањето на до-
ходот и чистиот до-
ход и распределбата 
на средствата за ли-
чни доходи ^о СР 
Македонија — ме-
сечно 

Во насловот „Статистика на образование, наука, 
култура и сопи јална заштита" редните броеви 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9 ^о колона 2 буквата „Ш" во загра-
дата се заменува со буквата „У". 

В'о насловот „Демографска статистика" реден 
број 1 во колона 2 зборовите: „(МИГ), пробно во 

Документација на ста-
тистичките органи 

мес. мес. мес. 

ги објавува Координа-
циониот одбор за еле« 
дење на општествениот 
договор 

1987 година" се заменуваат со зборовите: „(ВМ) — го-
дишно". 

Во насловот „Статистика на самоуправувањето 
редните броеви 1 и 2 се бришат а се додаваат 3 
нови редни броеви кои гласат: 

„1. Извештај за пропи-
сите и општите акти 
на републичките ор-
гани (во 19Ѕ8 годи-
на — пробно) 

Прописи и општи акти 
на Собранието на СРМ, 
Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ'и ре-
публичките органи на 
управата по видови и 
доносител 

Републички органи 31. 
III 
1983 г. 
во наредните 
години 
31. I 

1. VI 
1988 
во наредните 
години 
1. III 
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2. Извештај за општи-
те акти на општин-
ските органи (во 
1988 година проб 
но) 

Општите акти на оп- Општинските органи 
штипските органи по 
видови и доносител 

31. III. 1988 
во наредните 
години 
31.. I 

1. VI 1988 
во наредните 
години 
1. III 

Организаците и заедниците што вр-
шат јавни овластувања 

3. Извештај за пропи- Прописи и општи акти на 
сите и општите акти организациите и заедници-
на организации и те што вршат јавни ов-
заедници што вршат ластувања по видови и до-
јавни овластувања од носител 
1989 година . 

Во насловот „Статистика на вработеноста" редниот број 1 се менува и гласи: 

З Ц 1.ПГ 

„1. Извештај на орга- Личен доход по квали- Организации на 
низациите и заедин фикации и дејности ве жениот труд 
ците на работниците ОЗТ и работни заедци-
(Труд — 10) — со- ци 
стојба 31. 'XII — го-
дишно, за претход-
ната година 

здру- 30. III 
1989 И 1990 

20.V 1989 и 1990 
30. IX 1989 И 1990" 

а по реден број 2 се додава нов реден број 3 кој гласи.-
„3. Стипендисти — ко-

рисници на кредити 
за учење — студи-
рање и стипендисти 
на Титов фонд 
(Труд — 10-а) — го-
дишно 

Следење на стипендис 
ти и корисници на кре-
дити и Титов фонд во 
ОЗТ, висина на стипен-
дии, видови на факул-
тети и друго 

ООЗТ, СИЗ за насочено образова-
ние и Титов фонд 20. 20. 

УШ УШ" 

II. Оваа програма ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1795 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

Петар Кара јанов, с р . 

355. 
Собранието на Социјалистичка Република 'Маке-

донија, на одделни седници' на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-по-
литичкиот собор одржани на 23 март 1988 година, 
ги разгледа Предлозите за рационализација во об-
ласта на самоуправното интересно организирање во 
општествените дејности, пензиското и инвалидското 
осигурување, вработувањето и во областа на мате-
ријалното ПРОИЗВОДСТВО и констатира, дека предложе-
ниот концепт се заснова врз политиката утврдена во 
конгресните документи ка СКЈ и СКМ, Резолуцијата 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на СРМ за периодот од 1986 до 1990 година 
во 1988 година и другите развојни документи, Про-
грамата на мерки и активности за соборување на 
инфлацијата и стабилизацијата на стопанството и 
претставува реализација на обврските од Програмата 
на мерки и активности за национализација во опште-
ствените дејности и во областа на пензиското и ин 
валидното осигурување. 

Собранието оце^и дека предложениот ^концепт на 
Извршниот совет ќе придонесе за поуспешно оства-
рување на слободната размена на трудот, успешно 
остварување на заедничките интереси во општестве-

ните дејности и во одделни области на материјал-
ното производство и во одредена мерка за надмину-
вање на општествено-економските тешкотии и за соз-
давања услови за натамошен позабрзан и нерамно-
мерен општествено-економски развој во Републиката. 

Поддржувајќи ги предлозите за рационализација 
во самоуправното интересно организирање, Собра-
нието смета дека со тоа ќе се овозможи подинами-
чен пристап во самоуправното интересно организи-
рање, односно здружување на самоуправните инте-
ресни заедници, рационализација на нивната вна-
трешна организација (собранија, работни тела) и по-
себно рационализација на нивните стручни служби за 
да се обезбеди ефикасно и поквалитетно извршува-* 
ње на стручните работи. 

Тргнувајќи од основните определби за рациона-
лизација, трансформација, осовременување и намалу-
вање на бројот на самоуправните интересни заедни-
ци и на бројот на стручните служби во нив, Собра-
нието оценува дека независно од тоа што недоста-
суваат показатели за ефектите од рационализацијата, 
таа ќе придонесе за подобрување на развојот на овие 
дејности, како и во вкупниот општествено-економ-
ски развој, ќе има конкретен одраз во намалувањето 
за издвојувањата за општи и заеднички потреби со 
што ќе се обезбеди и остварување на економско-фи-
нансиската консолидација на стопанството. 

Собранието оценува дека рационализацијата во 
самоуправното интересно организирање треба да се 
одвива истовремено во сите општествено-политички 
заедници во Републиката и да претставува израз за 
целосно усогласување и координирање на сите над-
лежни субјекти, при што рационализацијата треба да 
се подразбира во поширока смисла на зборот и да 
се прават напори за подоследна почмеиа на делегат-
скиот систем за работа џ одлучување, поефикасно 
и порационално опслужување, преиспитување на по-
трошувачката, усовршување на општествено-ехоном-
скчте ол носи меѓу корисниците и давате тите на ус-
лугите, надминување на фондовските односи и др. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија тргнувајќи од овие констатации и оцени, како 
и од мислењата на Соборот на општините на Со-
бранието на СРМ, Претседателството на Социјалистич-
ка Република Македонија, Претседателството на Ре-
публичкатак онференција на ССРНМ, Претседател-
ството на СОСМ, Претседателството на Републичкиот 
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одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, собранијата 
на републичките самоуправни интересни заедници врз 
основа на член 283 од Деловникот на Собранието 
на СРМ, Собранието на СРМ на одделни ..седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор одржани на 24 ма ј 1988 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Собранието на Социјалистичка Република. Ма-
кедонија оценува дека има потреба од рационализа-
ција на постојните самоуправни интересни заедници 
во областа на образованието, науката, културата, 
здрав е тв ото и социјалната заштита. Заради отстра-
нување на екстензивно основање на самоуправни ин-
тересни заедници во општествените дејности, Собра-
нието смета дека треба да постојат следните самоуп-
равни интересни заедници: ' 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за образование, во која се остваруваат потребите и 
интересите на работните луѓе во дејностите на пре-
дучилишното, основното, средното и високото обра 
зование и воспитание и општествена заштита на де-
цата,-

— Републичка самоуправна интересна заедница за 
научно-истражувачка дејност; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за култура; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита; 

— Републичка самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита. 

2. Заради потребата од обезбедување на конти-
нуитет и ефикасност во остварувањето на социјал-
ната сигурност и реализацијата на личните и заед-
ничките потреби, Собранието оценува дека е потреб-
но да продолжи со работа постојната Самоуправна 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Собранието смета дека треба да се укинат основ-
ните заедници на пензиското и инвалидското осигу-
рување и да престане натамошното постоење на Ре-
публичката и општинските самоуправни интересни 
заедници на скроеното осигурување на земјоделците. 

3. Собранието смета дека интересите и потре-
бите во областа на физичката култура на ниво на 
Републиката треба да се остваруваат врз самоуправ-
ни основи преку непосредна размена на трудот, од-
носно со здружување на општинските заедници. 

4. Собранието смета дека основањето на самоуп-
равните интересни заедници од областа на матери-
јалното производство треба да се остварува преку 
слободната размена на трудот со самоуправно спого-
дување на заинтересираните субјекти во согласност 
со нивните потреси и интереси. Со оглед на тоа, 
неопходно е собранијата на самоуправните интерес-
ни заедници, односно организациите на здружениот 
труд непосредно да ја преиспитаат оправданоста на 
функционирањето на постојните самоуправни инте-
ресни заедници во одделни дејности од областа на 
материјалното производство, при што е потребно те-
мелно и неодговорно д а ' г и проучат потребите од 
одделни форми на самоуправно интересно организи-
рање на ни^.о на Републиката и општината, со почи-
тување на начелата на солидарност, заемност и ед-
наквост. 

5. Собранието смета дека стручните работи за 
потребите на Републичката самоуправна интересна 
заедница за образование и на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за научноистражувачка 
дејност треба да ги врши единствена стручна служба. 

Стручните работи на Републичката самоуправна 
интересна заедница за култура треба да ги врши 
самостојна стручна служба. 

Стручните работи на Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита и Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита да ги вршат постојните стручни 
служби на овие заедници. 

Стручните работи на Самоуправната интересна 
заедница за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија да ги врши самостојна стручна служба 
со тоа што е неопходно нејзино натамошно рациона-
лизирање. 

6. Согласно со потребата од рационализација на 
.самоуправното интересно организирање на ниво- на 
општините, Собранието смета дека функционирање-
то на самоуправните интересни заедници во областа 
на образованието, културата и здравствената и соци-
јалната заштита, а во другите области од општестве-
ните дејности и од материјалното производство, са-
моуправните интересни заедници да функционираат 
според потребите, специфичностите и материјалните 
можности на општините. 

Во областа на науката, средното и високото об-
разование, самоуправното интересно организирање да 
се остварува на ниво на Републиката. 

7. Собранието смета дека функционирањето на 
самоуправните интересни заедници за вработување 
во општините треба да произлегува од состојбите и 
потребите на вработеноста и вработувањето во оп-
штината и да можат да се основаат на подрачјето 
на една или повеќе општини. 

Поради тоа што прашањата сврзани со вработу-
вањето се .решаваат непосредно во општините, Со-
бранието препорачува Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување да се основа преку 
здружување на општинските самоуправни интересни 
заедници за прашањата што овие заедници ќе и ги 
пренесат во надлежност на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за вработување. 

8. Имајќи ги предвид определбите во развојните 
документи на Републиката и на земјата за посуште-
ствена станбена реформа, Собранието го задолжу-
ва Извршниот совет на Собранието на СРМ да пред-
лбжи концепт за самоуправно интересно организи-
рање во станбено-комуналната област врз основа на 
новите односи усогласени на ниво на земјата. 

9. Следејќи ја потребата од рационализација и 
на стручните служби на самоуправните интересни 
заедници во општините, Собранието смета дека 
вршењето на стручните работи може да се организира 
на повеќе начини и тоа: организирање на заедничка 
стручна служба за самоуправните интересни заедни-
ци за општествени дејности и за други самоуправни 
интересни заедници во општината; организирање на 
единствена стручна служба за сите самоуправни ин-
тересни заедници од областа на општествените деј-
ности и организирање на стручни служби врз регио-
нален принцип за општествените дејности, особено 
во помалите и стопански недоволно развиените оп-
штини. 

. 10. Собранието смета дека во градот Скопје со 
самоуправно спогодување треба да се основаат ме-
ѓуопштински самоуправни интересни заедници, од-
носно заеднички самоуправни интересни заедници 
за подрачјето на градот. 

11. Се задолжува Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ, до месец септември 1988 година, да 
предложи измени и дополнувања на законите во 

' соодветните области, со цел да се реализира полити-
ката за рационализација на самоуправното интересно 
организирање. х 

12. Собранието ја истакнува потребата надлежни 
те субјекти континуирано да го следат развојот на 
самоуправното интересно организирање и врз кон-
кретни сознанија од науката и практиката повреме-
но да преземаат активности за натамошна рациона-
лизација и осовременување на самоуправното инте-
ресно организирање, 
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I 
13. Се задолжува Извршниот совет на Собрание-

то на СРМ да го следи спроведувањето на овие за-
клучоци и повремено да -го известува Собранието за 
нивното реализирање. ! 

14. Овие заклучоци да се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". ^ 

Бр. 08-1796 
24 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
нџ Општесгвенонполитичкиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 

356. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор одржани на 23 март 1988 година 
го разгледа материјалот „Општествено-економската 
положба на младите во СРМ" и констатира дека во 
него се содржани основните прашања и проблеми 
што се однесуваат на општествено-економската по-
ложба на младите. 

Собранието оценува дека неповолната општестве-
но-економска оостојба во која се наоѓа нашата зем-
ја, особено СР Македонија, битно влијае врз опште-
ствено-економската положба на младата генерација. 
Младиот човек се потешко се вклучува во работ-
ниот процес, усложнети се условите за школување и 
студирање, стеснети се перспективите за решавање 
на неговите станбени проблеми, отежнати се мож-
ностите за изразување на неговата сестрана личност, 
недоволна е вклученоета на младите во социјалис-
тичките самоуправни процеси. Тргнувајќи од фактот 
дека оваа општествено-економска положба на мла-
дите е одраз и на општата општествена и економ-
ска положба на работните луѓе и граѓаните на на-
шата Република, Собранието смета дека во наред-
ниот период се неопходни исклучително 'ангажирани 
напори на сите општествени субјекти за излегување 

•и надминување на кризните и стагнантни состојби 
како предуслов за менување на вкупната општестве-
но-економска положба на Републиката и во тие рам-
ки на младите. Тие напори мораат доследно да се 
засноваат врз определбите на конгресните докумен-
ти на СКЈ и СКМ, Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и на другите развојни доку-
менти на земјата и Републиката, како и на Програ-
мата на мерки и активности за соборување на ин-
флацијата и стабилизација на стопанството, са што 
преку изнаоѓање на оптимални решенија ќе се при-
донесе за истовремено, постепено и ефикасно уна-
предување на вкупните развојни можности. 

Остварувањето на овие цели не е можно без 
поголемо и понепосредно вклучување на младите во 
сите текови на општествениот живот. За таа цел не-
опходно е нивно поангажирано и поодговорно уче-
ство во развојот на социјалистичките самоуправни 
односи, во делегациите на организациите на здру-
жениот труд, во месните заедници, општествено-по-
литичките организации, самоуправните интересни за-
едници, во органите на самоуправувањето и во сите 
облици на дејствување што опфаќаат младина, се 
што ќе го дадат својот придонес во севкупното оп-
штествено живеење. 

Тргнувајќи од овие констатации и оценки, како 
и предлозите и мислењата од Републичката конфе-
ренција на ССРНМ, Претседателството на Републич-
киот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, претресот во 
р а б о в и т е тела на соборите, како и мислењето на 

Соборот на општините на Собранието на СРМ, на 
одделните седници на Соборот на здружениот труд 
и Општественопполитичкиот собор' одржани на 24 
мај 1988 година, Собранието ги донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Активното и творечко учество на младината 
во социјалистичките самоуправни односи и опште-
ствено-политичкиот живот, во здружениот труд, во 
образовните процеси и во развојот на социјалис-
тичките односи на село е клучен предуслов за пре-
образбата на нашето општество, заради што Собра 
нието укажува на потребата сите општествени суб-
јекти да обезбедат неопходни предуслови за пого-
лемо учество на младите во производствениот про-
цес, во образованието, во самоуправните органи и во 
делегатскиот систем. 

2. Собранието оценува дека во овој момент нај 
значаен предуслов за решавање на најголемите еко-
номски, социјални и политички проблеми на млада 
та генерација е доследното спроведување на Програ-
мата на мерките и активностите за остварување. на 
политиката на вработувањето во СР Македонија од 
1986 до 1990 година од сите надлежни субјекти. За-
ради тоа, Собранието ја актуелизира одговорноста 
на сите субјекти во извршувањето на својот дел од 
задачите и обврските утврдени во оваа програма. 

Се задолжува Извршниот совет на Собранието 
на СРМ до -октомври 1988 година да предложи соод-
ветни форми и начини за учеството и влијанието на 
сите субјекти наведени во Програмата во реализа-
цијата на утврдените определби. 

3. Заради надминување на неповолните состојби 
во вработувањето и вработеноста, потребно е ната-
мошно доградување на политиката во оваа област 
поради што е потребно Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ да ги преиспита законските и други 
решенија заради нивно изменување и дополнување 
во насока на поголемо ангажирање на сите фактори 
за подобрување на сегашните состојби. 

4. При концептирањето на политиката на новите 
односи во станбената област кои ќе бидат усогласе-
ни на ниво на земјата. Собранието ќе се залага, по-
крај другите, да се согледаат и решаваат проблеми-
те во станбената област од аспект на покренатите 
прашања за општествено-економската положба на 
младите. 

5. Собранието им препорачува на собранијата на 
општините во што пократок рок да воведат евиден 
ција на постојниот станбен фонд, што ќе придонесе 
за успешно водење на станбената политика и за ре-
шавање на станбените потреби на младите. 

6. Собранието оценува дека образованието на 
младите треба да се усогласи со реалните потреби 
и можности на здружениот труд и општиот опште-
ствен развој на Републиката. Се задолжува Репуб-
личкиот комитет за образование и физичка култура 
во соработка со Републичкиот завод за унапредува-
ње на образованието и воспитанието, Републичката 
самоуправна интересна заедница на насоченото обрз 
зование, универзитетите и Стопанската комора на 
Македонија да ги следат и усовршат наставните пла-
нови и програми со содржини засновани врз совре-
мените научни достигања и општествените движења 
што ќе овозможат побрзо вклучување на учениците 
и4 студентите во процесот на трудот и за тоа еднаш 
годишно да го известува Собранието. 

Собранието ќе се залага за натамошно усогла--
сување на уписната политика во насоченото образо-
вание со потребите на здружениот труд. 

7. Собранието смета дека за подобрување на 
успехот и ефикасноста во воспитно-образовниот сис-
тем треба да се создадат поповолни просторни, ма-
теријални и кадровски услови, поради што е потреб-
но да се согледа можноста во развојните документи, 
воопитно-образовниот систем по својата поставеност 
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и функционирање да се третира како дел од про-
изводствениот процес, а не само како компонента на 
потрошувачката. 

Исто така, Собранието укажува на потребата од 
неодговорен личен однос на наставничкиот кадар, 
учениците и- студентите кои своите обврски и вос-
поставување на систем на лична и општествена одго-
ворност за извршување на работните задачи и за ре 
зултатите од учењето и студирањето, како и за зго-
лемување на влијанието на општествената заедница 
преку поголем општествен и стручен надзор цо ра-
ботата. 

8. За решавање на проблемите на ученичкиот и 
студентскиот стандард во услови на значително опа-
ѓање на животниот стандард на. населението, Собра-
нието укажува на потребата од склучување на Оп-
штествен договор за заедничките основи на ученич-
киот и студентскиот стандард до септември 1988 
година. 

9. Имајќи ги предвид материјалните можности 
на Републиката, Собранието смета дека е потребно 
рационално, економско и ефикасно остварување на 
функциите на младинскиот печат и во што пократок 
рок изнаоѓање соодветни решенија за негово адек-
ватно материјално финансиско обезбедување, како 
и испитување на можностите за неговото организа 
ционо преструктуирање согласно со реалните мож-
ности и потреби. Во тие рамки, од особено значење 
е и усвојувањето на општествениот договор за ком-
пензација на разликите во цените на печатењето на 
младинскиот печат во што пократок рок. 

10. Заради подобрување на положбата на мла-
дите на село и за започнување на процесот на нама-
лување на миграцијата село-град, Собранието укажу-
ва на потребата од ангажирање на сите надлежни 
субјекти за создавање на предуслови за постабилни 
односи во агроиндустрискиот комплекс и во дејнос-
тите сврзани со стопанската активност на село и на 
инфраструктурните и ''други проблеми во селските 
населби (особено водоснабдувањето и електрифика-
цијага). изградба на нови стопански објекти во кои 
ќе се вработуваат младите и друго. 

Собранието укажува и на потребата, во рамките 
на општините, во самоуправните интересни заедни-
ци, месните заедници, во селските населби и други 
средини како трајна задача да биде изнаоѓањето и 
предлагањето решенија во правец на поголемо уче-
ство и ангажирање на младите преку разни форми 
(вклучувајќи го и личното и колективното ангажи-
рање) со цел да се активираат за насочување и збо-
гатување на културните, образовните, спортските и 
другите содржини, со што би се влијаело врз созда-
вањето услови за поцелосно изразува и дејствување 
на младите на село. 

11. Заради поголемо општествено влијание и гри-
жа за младите на привремен престој во странство 
како и за нивно непосредно поврзување со младите 
од Републиката, Собранието го задолжува Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, во соработка со 
Републичката конференција на ССММ, Републичката 
конференција на ССРНМ да предложи мржни прав-
ци за информативно пропагандно дејствување меѓу 
младите на привремен престој во странство преку 
навремено обезбедување на книги, брошури, весни-
ци, периодика и друго. 

12. Тргнувајќи од комплексноста и обемноста на 
покренатите прашања и проблеми во врска со оп-
штествено-економската положба на младите, Собра-
нието го задолжува Извршниот совет да ги преоце 
ни законските решенија во областа на даночната по-
литика, кредитната политика, станбената политика, 
наследувањето и образованието, како и одредбите 
што се однесуваат на прашањата за здружувањето на 
граѓаните и друго во' функција на подобрување на 
положбата на младите во Републиката. 

13. Заради постојано следење на состојбите 50 
ошптествено-економската положба на младата гене-
рација, Собранието смета дека е потребно Изврш-
ниот совет на Собранието на СИМ и Републичката 
конференција на ССРНМ да ја согледаат можноста 

за интердисцИп лин арно истражување за проблемите 
на младите од сите аспекти и во рок од шест месе-
ци да го извести Собранието. 

14. Собранието им препорачува на собранијата 
на општините до крајот на годината да ја согледаат 
ошптествено-економската положба на младите во сво-
јата средина и да преземат соодветни мерки и актив-
ности за надминување на присутните проблеми во 
оваа сфера. 

15. Како основна претпоставка за целосна моби-
лизација на младата генерација во решавањето на 
вкупните општествено-економски прашања, Собрание-
то оценува дека е потребно нивно поголемо и поак-
тивно вклучување во сите сфери на политичкиот 
систем на социјалистичкото самоуправување со по од-
говорен пристап и креативен однос кон сите пробле-
ми на нашето општество.. 

Истовремено Собранието укажува на одговор-
носта за обврските што треба да ги понесе секој од 
задолжените субјекти во Републиката во согледува-
њето на конкретните состојби и ЕО преземање на не-
опходните мерки и активности за подобрување на 
општествено-економската положба на младите во 
СРМ, со што би се овозможило остварување на утвр-
дените определби. 

16. Собранието го задолжува Извршниот совет на 
Собранието на"СРМ во координација со другите над-
лежни субјекти да го следи спроведувањето на овие 
заклучоци и еднаш годишно да го информира Соб-
ранието на СРМ. 

17. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1797 Претседател 
24 ма ј 1988 година на Собранието на СРМ, 

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

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 

357. 
Врз основа на член 83, став 1 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМЛ, број 43'81), а во врска 
со членот 5 од Законот за извршување на Републич-
киот буџет за 1988 година, („Службен весник на 
СРМ", број 49/87), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА 
И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-

ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помош-

та и на другите трошоци што им се доделуваат на 
лица за кои Извршниот совет на Собранието на СР 

'Македонија дава согласност за прифаќање. 
Член 2 

При вселувањето и пријавувањето кај надлежни-
те органи на повратниците ќе им се исплатува во 
вид на еднократна помош износ од 21.500 динари по 
член на семејството. 

Член 3 • 
На повратниците по пријавувањето кај надлеж-

ните органи, секој месец во вид на времена матери-
јална помош ќе им се исплатува износ од: 

а) 51.200 динари за носител на помошта, 
б) 26.100 динари за секој соуживател на помошта, 
в) 51.200 динари за самец. 

Член 4 
На повратниците секој месец ќе им се исплату-

ва надомест за струја, вода и ѓубретарина во износ 
ОД: 
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а) 26.400 динари за носител на помошта и за 
самци, 

б) 17.600 динари за секој соуживател на помошта. 

Член 5 
На повратниците ќе им се исплатува еднократен 

износ за огрев за грејната сезона во висина до: 
а) 159.700 динари на семејство, 
б) 10.900 динари за самци. 

Член 6 
При вселувањето на повратниците ќе им се ис-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи, во износ ОД: 

а) 12.930 динари за носител на помошта и самци, 
б) 9.670 динари на соуживателите на помошта. 

Член 7 
На децата на повратниците, кои примаат време-

на материјална помош, за секоја учебна година ќе 
им се исплатува еднократен надомест за учебници 
и училишен прибор во износ ОД: 

а) 26.100 динари за ученици до V одделение, 
б) 32.000 динари 'за ученици од V до VIII одде-

ление. 
Член 8 

Надомест за трошоците за станарина на поврат-
ниците кои примаат материјална помош ќе се испла-
тува во полн износ, според решението на Самоуп-
равната интересна заедница за домување. 

\ Член 9 
На .повратниците им се признаваат во полн износ 

транспортните трошоци од Југословенската граница 
до местото на постојниот престој, согласно со Тари-
фата на Југословенската железница. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот Ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СВМ", 
а ќе се применува од 1 март 1988 година. 

Бр. 23-978/1 Потпретседател 
20 мај 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

358. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за извр-

шување на Републичкиот буџет за 1988 година 
(„Службен весник на С?М" бр. 49/87) и дел VIII 
точка 2 од Одлуката за утврдување на одделни ко-
рисници на општествени средства и износот на сред-
ствата што можат -да се користат за нестопански и 
^производствени инвестиции во 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 11/88),̂  Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА, ДО-
ГРАДБА, АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРА-

ВОСУДНИТЕ ЗГРАДИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА 1988 ГОДИНА 

I 
Средствата утврдени во Републичкиот буџет за 

1988 година („Службен весник на СРМ" бр. 49/87), 
во износ од 380.000.000 динари ќе се користат како 
учество на Републиката за следните намени: 

а) За нестопански и ^производствени 
инвестиции: 

1. Довршување на градежните работи 
на објектот за Општинскиот зат-
вор во Прилеп 100.000.000 

2. Опремување со машини за пишу-
вање и возила на правосудните 
органи и казнено-поправните уста-
нови ' 50.000.000 

б) За вложувања за порано започнатата 
набавка на градежен објект односно 
опрема: 

3. Продолжување на порано започ-
натите работи на дел од градеж-
ниот објект на правосудната згра-
да во Кавадарци и нејзино при-
способување за работа ѕ 100.000.000 

в) За вложувања во градежни објекти и 
опрема за вршење на стопанска деј-
ност: 

4. Довршување на работите за из-
градба на работилница и за на-
бавка на дел од опремата за одр-
жување и поправка на патнички 
возила во Општинскиот затвор — 
Струмица 5.000.000 

5. Поставување на платформа за из-
работка на бетонски блокови на 
Општинскиот затвор во Крива Па-
ланка 5.000.000 

6. Набавка на семенски материјал за 
вршење на полјоделски работи од 
страна на осудените лица во Оп-

штинскиот завор во Гевгелија 5.000.000 
7. Набавка на опрема за работа на 

осудените лица во Казнено-поп-
равниот дом од отворен вид во 
Струга 8.000.000 

0 За тековно одржување на објектите 
на правосудните органи и казнено-поп-
равните установи: 

8. Реконструкција и поправка на ле-
довите и канализацијата на пра-
восудната зграда во Скопје . 8.000.000 

' 9. Реконструкција на покривот на об-
јектот на Општинскиот суд во Кра-
тово 10.000.000 

10. Реконструкција и поправка на ле-
довите и санитарните уреди во 
просториите на општинските пра-
восудни органи во Штип 6.000.000 

11. Приспособување на просториите 
на Основниот суд на здружен труд 
— Битола 5.000.000 

12. Поправки во просториите на Оп-
штинскиот суд во Кичево 3.000.000 

13. Поправки во просториите на . Оп-
штинскиот суд за прекршоци — 
Гостанар 3.000.000 

14. Поправки во просториите на Оп-
штинскиот суд Скопје I — Скопје 3.000.000 

15. Поправки во просториите на Оп-
штинскиот суд за прекршоци — 
Св. Николе 3.000.000 

16. Реконструкција на покривот на 
1 објектот на Општинскиот суд — 

Делчево 8.000.000 
17. Поправки на просториите на Оп-

штинскиот суд за прекршоци — 
Демир Хисар 3.000.000 

18. Реконструкција на покривот на 
објектот на Општинскиот суд — 
Берово' 7.000.000 

19. Одржување на опремата на Ин-
ститутот за судска медицина при 
Медицинскиот факултет во Скопје 4.000.000 

20. Одржување на просториите и опре-
мата на Врховниот суд на Маке-
донија 8.000.000 

21. Одржување на просториите и оп-
ремата на Јавноно обвинителство 
на Македонија 5.000.000 

22. Адаптирање на просториите на 
Општинскиот суд Скопје II — 
Скопје 3.000.000 

23. Поправка и одржување на просто-
риите и опремата на Окружниот 
суд — Битола 5.000.000 

24. Замена на инсталацијата за парно 
затоплување во притворот и про-
сториите на затворот на Општин-
скиот затвор во Битола и подо-



Стр. 480 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 јуни 1988 

брување на условите за работа на 
осудените лица 13.000.000' 

25. Одржување на • просториите за 
престојување и подобрување на 
условите за работа на осудените 
лица во Општинскиот затвор — 
Скопје 10.000.000 

II 
Средствата определени во дел I ќе се користат 

според однапред подготвена документација. 

III 
Средствата за финансирање на изградбата од-

носно тековното одржување на објектите и опрема-
та во делот I под а), точка 1; под б) точка 3 и 
под г), точка 9. 10, 13 и 16—18 ќе се даваат во вид 
на учество, доколку општината на чие подрачје се 
наоѓа објектот обезбеди средства во висина на сред-
ствата потребни за завршување на инвестицијата. 

IV 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1013/1 Потпретседател 
20 мај 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р 
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