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г 
ЗАКОН ЗА ЛОВОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уре дува к одгледувањето, зашти-

тата, ловењето ои \ користењето на дивеч (во ната-
мошниот текст: ловот). 

Член 2 
Дивеч, во смисла на овој закон, се одредени ви-

дови на животни кои слободно живеат во природата 
и кои привремено или трајно се наоѓаат во., ограден 
простор заради размножување или внесување во ло-
виште. 

V Ловиште, во смисла на овој закон, е определена 
површина на земјиште и води која претставува при-
родна ловностопанска целина на која , постојат еко1 

лешки и други услови за развој на ловот. 

Член 3 
Дивечот е добро од . општ интерес и ужива по-

себна , заштита определена со овој Закон. 

Член 4 
Ловот се врши во ловиште, а ловење на дивеч 

може да се врши и на земјиште и води надвор од 
ловиштето во согласност со одредбите на овој закон 
и одлука на собранието на општината. 

Член 5 
Ловот има стопанска, спортска и друга намена. 
Под стопанска намена се подразбира вршење на 

ловот заради стекнување на доход. 
Спортски лов се врши заради спортски цели и 

рекреација. 
Лов со друга намена се врши за научно-истра-

жувачки цели, за потребите на наставата, зоолош-
ките градини, како и за други потреби. 

Член 6 . 
Со ловот се занимаваат лов стопански, шумско-

стопански, земјоделски и други организации на здру-
жениот труд, кои ги исполнуваат условите пропиша-
ни сб овој закон. 

Со лов може да се занимаваат и ловечки орга-
низации како * општествени организации. 

Член 7 
Заради уредување, одржување и користење на 

ловиштето, ловностопанските, шум скостоп аптеките, зе-
мјоделските и другите организации на здружениот 
труд, ,како и ловечлШте организации (во натамошни-
от текст- организации што стопанисуваат оо ловиш-
та), донесуваат ловностопанска основа. 

За одгледување, заштита и користење на диве-
чот во националните паркови и други посебно за-
штитени делови на природата, се донесува ловносто-
панска оанова. 

Член 8 
Право на ловење на дивеч имаат лицата кри ги 

исполнуваат условите определени оо овој закон и со 
општиот акт на организацијата што стопанисува оо 
ловиштето. 

Уловена или пцовисана дивеч, како и трофеи од 
дивеч и припаѓаат на организацијата што стопани-
сува со ловиштето, односно 'на - организацијата на 
здружениот труд или на општина која управува со 
земјиштето и водите надвор од ловиштето. 

Член 9 
Организациите цдто стопанисуваат до ловиштата 

одговараат за штетите што ќе ги * причини заштите-
ниот дивеч, лицата кои лова'!', нивните помагачи и 
ловечките кучиња, под услови утврдени со овој закон. 

За штетите причинети на дивечот под заштита 
одговараат организациите и лицата кои ја направиле 
штетата. 

I 
Член 10 

Надзор над извршувањето на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
како и над спроведувањето на утврдените мерки во 
областа на ловот врши органот на управата надле-
жен за работите на ловната инспекција. 

II. ДИВЕЧ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ 

Член И *" 
Според овој закон дивечот се дели на: 
а) влакнест: обичниот елен, еленот лопатар, ср-

цата, . дивата коза, , муфлон от, козорога^ мечката, 
дивата свиња, зајакот, верверицата, обичниот прлв, 
ридот, видрата, бизамскиот глушец, текуницата, обич-
ниот еж, волкот, чакалот, лисицата, дивата мачка,, 
кулата-златка, куната-белка, твор от, големата и ма-
лата лисица и јазовецот,-

б) перјаст: големиот и малиот тетреб, лештар^ 
ката, камењарката, полската еребица, фазанот, пот-
полошката, дивите гулаби, големата и малата дроп-
ла, жеравите, лебедите, штрковите, пеликаните, ско-
ловранците, чапјите, кормораните, дивите гуски, ди-
вите пајки, шљуките, свиркалците, бекасините, вод-
ните кокошки, врвците, чигрите, чурулинците,, ран-
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ците, нуркачите, доходите, орлите, орлите-мршојад-
ци, буфовите, е ите, глувчарите, луњите, мршојадците, 
јастребите, свратчците, Браните, оојките, странките и 
водниот бик. 

Член 12 
Дивечот е под заштита и без заштита. 
Во дивеч под заштита-спаѓаат: 
а) влакнест.- обичниот елен, еленот лопатар, срна-

та, дивата коза, муфлонот, козо рог от, зајакот, мало 
то мече, мечката, дивата свиња, верверицата, рисот 
ведрата и чакал от; 

б) перјаст: големиот и малиот тетреб, лештарка 
та, камењарката, полската еребица, фазанот, потпо 
логиката, дивите гулаби, големата и малата дропла 
грлицата, гугутката, црниот гавран, мократа чавка, 
жеравите, пеликаните, лебедите, штрковите, чапјите 
(освен сивата чапја), кормораните, дивите гуски, ди 
вите пајки, шљуките, свиркалците, водните кокошки 
водниот бик, врвците, чурулинците, ч,игрите, ронците 
нуркачите, сок е ли те", орлите, орлите ^мрпшјадци, бу 
фовите., еите, глувчарите. луњите, мршојадците и 
бекашните. 

Во дивеч без заштита спаѓаат: 
а) влакнест: волкот, л,непцата, дивата мачка, ку-

ната Јзлатка, ку.ната-белка, творот, големата и малата 
ласица, бизамскиот глушец, текуницата, обичниот 
еж, обичниот полв и Јазовецот,-

б) перјаст: јастребите, страчките, »раните (освен 
црниот гавран), сколовранците, сојките и сивата чап-
ја. 

Член 13 
Крупен дивеч, во смисла на овој закон, е: обич-

ниот елен, еленот лопатар, срната, дивокозата, козо-
рогот, муфлонот, мечката, дивата свиња, рисот и го-
лемиот тетреб. 

Член 14 
За дивечот под заштита 'се утврдува ловостој и 

привремена или трајна забрана на ловење. 
За време на ловостојот и на привремената или 

трајната забрана на ловење, дивечот под заштита не 
ш е е да се лови, прогонува, или вознемирува до-
колку со овој закон пе е определено поинаку. 

Член 15 
Ловостој се утврдува и тоа за: 
— дивата коза од 1 јануари до 30 септември; 
— дивиот јарец и верверицата од 1 јануари до 

31 јули,-
— дивата свиња од 1 февруари до 1 октомври; 
— мечката постара од две години од 1 јануари 

до 1 октомври,-
— зајакот, камењарката, полската еребица, фа-

занот и лештарката од 1 јануари до 31 октомври; 
— дивите пајки, дивите гуски, поггаолсликата, 

грлицата, гугутката, шљуките, бекасините, водните 
'кокошки и дивите гулаби од 1 март до 31 јули. 

Член 16 
Организацијата што стопанисува со ловиште, во 

случај на значително намалување на бројот на одре-
ден вид дивеч под заштита, е должна да го продол-
жи времето на ловостој от од член 15 на овој закон. 

Доколку организацијата од став 1 на овој член 
не го продолжи ловостојот, акт за неговото продол- -
жуђење донесува собранието на општината. 

Члец 17 
Трајно се забранува ловење на: обичниот елен, 

еленот лопатар, срната, муфлонот, козорогот, мече 
до две години, големиот и малиот тетреб, пеликани-
те, чапјите (освен сивата чапја), свиркалците, орлите, 
орлите мршојадец, соколите, свратчците, глувчарите, 
кормораните, еите, водниот бик, душице, штрковите, 
жеравите, лебедите, големата и малата дропла, бу-
фовите, ридот, ведрата и чакалот. 

По исклучок, за потребите на науката, настава-
та, зоолошките градини, одгледувачки цели и за спре-
чување на заразни болести а во .согласност со лов-
ностсшанската основа, може да се одобри ловење на 

трајно забранетиот ' дивеч, по претходно одобрение 
на републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ловот. 

Член 18 
Собранието на општината може да пропише при-

времена или трајна забрана на ловење или ловостој 
на дел или на целото подрачје на општината на ре-
док или^ прореден дивеч кога постои опасност од 
негово истребување. 

Мерките од став 1 на овој член, може да ги 
пропише за дел или за целата територија на Ре-
публиката, функционерот што раководи со репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на ловот. 

Член 19 
Забрането е уништување на младенчиња и раси-

пување на легла на влакнестиот дивеч под , заштита, 
уништување на седела и јајца од перјастиот дивеч 
под заштита. 

Работите од став 1 на овој член, по исклучок, 
можат да се вршат за потребите на науката, наста-
вата, зоолошките градини, одредувачки цели и за 
спречување на заразни болести, во согласност со лов-
ностопавсжата основа, а по претходно 'одобрение на 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на ловот. 

Во одобрението од став 2 на овој член се од-
редува и начинот на ловењето. 

Член 20 
Дивечот што не е под заштита може да се лови 

и да се сведува во обем кој нема да биде штетен 
за неговиот опстанок. 

Начинот и условите за ловење на дивеч без 
заштита во ловиште ги определува организацијата 
што стопанисува со ловиштето, ѕ а за земјиште и во-
ди надвор од ловиште собранието на општината, 
односио организацијата што -тоа 'ќе ја овласти. 

За уништувањето на дивечот без заштита, орга-
низациите од став 2 на овој член, односно надлеж-
ниот општински срган на управата, водат евиден-
ција. 

Организацијата што стопанисува со ловиште, од-
делен вид на дивеч без заштита по претходно ми- • 
слење на општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ловот може да го стави под заштита, 
ако обезбеди (средства за надоместок на штетите што 
ќе ги причини тбј дивеч. 

Член 21 
Забрането е ловење, уништување на седела, со-

бирање и уништување на младенчиња и јајца на пти-
ци кои не се опфатени со член 12 од овој закон, 
а се корисни за земјоделството и шумарството. 

Републичкиот орган , на управата надлежен за 
работите на ловот одредува кои птици се сметаат 
корисни за земјоделството и шумарството. 

Член 22 
Лов очу ва рите и членовите на ловечките органи-

зации можат да ги уништуваат мачките и кучињата 
што скитаат по ловиштето освен овчарските кучиња, 
ако се наоѓаат најмалку петсто метри оддалечени од 
најблиските станбени и стопански објекти. 

За штетата што ќе ја причинат мачките и кучи-
њата на организациите што стопанисуваат со ловиш-
тето, се одговорни нивните сопственици, односно за 
мачките и кучињата без сопственици, општината. 

Член 23 
Не е' дозволено палење на стрниште, плевел и 

на други растителни отпадоци во ловиште. 

Член 24 
Собранието на општината, организациите што 

стопанисуваат со ловиштата и другите организации, 
можат да утврдат посебни парични награди за уни-
штување на одредени видови дивеч без заштита. 
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За уништен волк се плаќа парична награда чија 
висина ја утврдува Извршниот оовет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Средствата за наградата од став 2 на овој член 
се обезбедуваат во републичкиот буџет. 

Функционерот кој раководи оо републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на ловот го 
пропишува начинот и условите за исплатување на 
паричната награда од став 2 на овој член. 

Член 25 
Внесување нови видови дивеч во ловиште, може 

да се врши врз основа на одобрение од републички-
от орган н а ј п р а в а т а надлежен за работите на ло-
вот. 

\ 

III. ЛОВИШТА 

Член 26 
Ловиште се установува на површина на земјиште, 

која не може да биде поспала од 3.000 ха ниту пого-
лема од 20.000 ха и води, без оглед во чија соп-
ственост е или кој е носител на правото на корис-
тење на земјиштето (сопственик односно корисник). 

Ако ловиштето кое се установува зафаќа повр-
шина на земјиште или води на подрачјето на две 
или повеќе општини, установувањето на ловиштата 
се врши спогодбено меѓу општините. 

'Член 27 
При установување на ловиште се издвојуваат на-

селби, гробишта, јавни патишта, железнички пруги 
и аеродроми, воени објекти, вештачки рибници, лов-
ни површини за потребите на науката и наставата^ 
како и лозови и овошни плантажни насади. 

Член 28 
Ловиште установува: 
1) собранието на општината; 
2) органот кој определената шума ја прогласил 

за шума со посебна намена (парк-шума, шумски ре-
зерват, излетишта и слично). 

Собранието на општината, ловиште установува 
по барање на организацијата што стопанисува со 
земјиштето и водите, доколку се исполнети условите 
од член 26 на овој закон. 

Член 29 
- Со актот за установување на ловиште се утвр-

дуваат о с о б е н о г р а н и ц а т а , површината, и намената 
на ловиштето. 

Член 30 
(Ловиште се дава на стопанисување на една ор-

ганизација. 
На една организација може да и се дадат на 

стопанисување и повеќе ловишта. 

Член 31 
Организацијата што стопанисува со ловиштето е 

должна видно да ја обележи неговата граница. 

Член 32 
Ловиштето се дава на стопанисување по пат на 

конкурс. 
Конкурсот се распишува во рок од 30 дена од 

денот на установувањето на ловиштето. 
Собранието на општината, односно органот што 

го установил ловиштето ги пропишува поблиските 
услови за давање на ловиштето на стопанисување, 
како и постапката за распишување на конкурсот. 

Ловиштето мора да се даде на стопанисување, 
ако на конкурсот се јави и само една организација 
која ги исполнува условите пропишани со овој за-
кон. 

Член зз 
Ако за едно ловиште конкурираат повеќе орга-

низации, собранието на општината, односно органот 
што го установил ловиштето ќе го даде истото на 
стопанисување на организацијата која има најповол-

ни услови за стопанисување (објекти, опрема и дру-
ги средства за одгледување и заштита на дивечот, 
стручни лица и друго). 

Организацијата на здружениот труд која корис-
ти поголем дел од површината на земјиштето или 
вадите на кои е установено ловиштето има првен-
ствено право во добивањето на тоа ловиште, ако 
ги исполнува условите пропишани со овој закон. 

Член 34 
Заради рационално и стручно извршување на ра-

ботите на ловот организацијата што стопанисува со 
ловиштето мора да има стручна служба со потребен 
број на стручњаци од шумарска, земјоделска или 
ветеринарна стручна спрема. 

Член 35 
/ 

Општинскиот, односно републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на ловот склучува 
договор со организацијата на која и се дава ло-
виштето на стопанисување. 

Во договорот, покрај другото, се определуваат 
^ условите под кои се дава ловиштето на стопани-
сување. 

Договорот се склучува најдоцна 30 дена, од де-
нот на доделувањето на ловиштето, за време нај-
малку, од 10 години. 

По истекот на договорениот рок се распишува 
конкурс за доделување на ловиштето. 

Член 36 
Ловиштето се одзема од организацијата што 

стопанисува со него ако.-
1) не ги исполнува условите определени со овој 

закон и договорот од член 35; 
12) не донесе ловно стопан ска основа во рокот 

определен оо член 42 с̂ д овој закон; 
3) не ги спроведува мерките предвидени со лов-

ностопанската основа; 
4) средствата од надоместокот за ловот не ги 

користи за унапредување на ловот; 
5) не го искористува рационално ловиштето; 
6) со ковење се намали основната бројна состој-

ба на дивечот под заштита утврдена во ловностопан-
ската основа и 

7) не наплатува надоместок за уловен дивеч и 
аа трофе ј од дивеч. 

Член 37 -
Организацијата од која се одзема ловиштето 

има право на надоместок на неи (користените вло-
жувања во- дивеч, објекти и други средства во ло-
виштето. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утвр-
дува комисија составена од претставници на органот 
што го установил ловиштето и на организацијата 
што стопанисува со ловиштето. 

IV. КАТАСТАР НА ЛОВИШТЕТО 

Член 38 
За секое ловиште се води катастар. 
Катастарот на ловиштето го води организацијата 

што стопанисува со него. 
Републичкиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на ловот ги пропишува содржината и начи-
нот на водењето на катастарот на ловиштето. 

V. ЛОВНОСТОПАНСКА ОСНОВА 

Член 39 
За секое ловиште се донесува ловностопанска 

основа. 
Организацијата што стопанисува со ловиштето 

и сите правни и физички лица кои имаат пра.о 
или обврска во поглед на земјиштето и водите на 
кои се наоѓа ловиштето, се должни да се придр-
жуваат на ловностопанската основа. 

Бр. 43 — Стр, 789 
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Член 40 
ЈТ о вностоп ан скат а основа скд член 39 на овој за-

кон е основа за долгорочно стопанисување со ло-
виштето во кое се прикажува постојната состојба, 
мажниот капацитет на дивечот, обемот и динами-
ката на застрелот, видот и обемот на работите, мер-
ките и методите за постигање на целта за идното 
•стопанисување, како и економско-финансиската ос-
нова за стопанисување. 

Податоците за состојбите на ловиштето содр-
жат.- површини, природни услови за одгледување на 
дивеч, бројна состојба по видови на дивеч и бони-
тет на ловиштето. 

Целта на стопанисувањето, капацитетот на ло-
виштето, обемот и динамиката на застрел от, се оп-
ределуваат според состојбата на ловиштето и по-
требите за кои тоа е наменето (стопански, спортски, 
со друга намена). 

Со еконШско-финансиската основа за стопани-
сување, одделно се прикажува видот и обемот на 
работите што ќе се извршат со средства што ќе се 
добијат од стопанисување со ловиштето, нивниот из-
нос, а одделно видот и обемот на работите што ќе 
се извршат од други извори на средства. 

Врз основа на лов н ос поп ан ек ат а основа на по-
себни обрасци се води хроника на извршените ра-
боти во ловиштето, мерките, методите и позначај-
ните промени во текот на годината. 

Член 41 
Лозностопанската основа ја донесува ррганиза-

цијата што стопанисува со ловиштето, а ја потврдува 
собранието на општината во рок од 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

Член 42 
Ловностопанската основа се донесува з а . време 

од 10 години. 
Ловностопанеката основа се донесува во рок од 

6 месеци по склучувањето на договорот од член 35 
на овој закон. 

Шест месеци пред престанокот на важноста на 
ловностопанската основа, се донесува нова и во тој 
рок се доставува на потврдување до собранието на 
општината. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работата на ловот ја пропишува содржината и на-
чинот на изработката на л авио стоп анск ата основа. 

Член 43 
Организацијата што стопанисува со ловиштето е 

должна во согласност со ловностопанската основа и 
новоутврдената бројна состојба на дивечот, да до-
несе годишен план за стопанисување со, ловиштето, 
во кој ќе се предвидат обемот на работите, мерките 
за унапредување на ловот, како и вредноста на ди-
вечот кој ќе се застрела во текот на годината. 

Годишниот план за стопанисување со ловиштето 
се донесува за ловностопанска година најдоцна до 
30 април секоја година и се доставува до општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
ловот. 

Ловење на дивеч не смее да се врши доколку 
не е донесен годишен план за стопанисување со 
ловиштето. 

^лен 44 
Ловностопанската основа, се усогласува со про-

грамите за заштита и користење на земјоделското 
земјиште и шумекостопанските основи. 

Член 45 
Организацијата што стопанисува со ловиштето е 

должна извршениот застрел на дивечот и изврше-
ните работи во ловиштето да ги евидентира на по-
себни - обрасци што се составен дел на ловностопан-
ската основа од член 39 на овој закон најдоцна до 
31 март секоја година. 

Член 46 
Сопствениците, односно корисниците на земјиш-

те на кои се наоѓа ловиште, се должни да ги доз-

волат работиве и мерките за стопанисување со ло-
виштето предвидени во ловностоианската основа. • 

-Ако со работите, односно со марките од став 
1 на овој член се причини штета, организацијата 
што стопанисува со ловиштето е должна да му ја 
надомести штетата на сопственикот, односно корис-
никот на земјиштето. 

Член 47 
Средствата што ќе се остварат при стопанису-

вањето со ловиштето се користат за инвестирање во 
тоа ловиште, најмалку во висина од 50% од вкупно 
остварените средства. 

Како средства остварени од стопанисување со 
ловиште се сметаат надоместоци за влез во ловиш-
те, за уловен дивеч, трофеи од дивеч, од продажба 
на жив дивеч, месо од дивеч, како и средства за 
одгледување и унапредување на , дивеч што ги пла-
ќаат ловците. 

VI, ЛОВЕЊЕ 

Член 48 
Ловењето на дивеч се врши со застрел и фаќање 

на дивеч. 
Ловењето на дивеч под заштита се врши во ло-

виште, а по исклучок и на земјиште и води над-
вор од ловиште. 

Член 49 
Ловењето на дивеч .под заштита се врши со доз-

вола што ја издава организацијата што стопанисува 
со ловиштето, а за земјиште и води надвор од ло-
виштето, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ловот, односно организацијата што 
ќе ја овласти собранието на општината. 

Во еден ловен ден, едно исто лице ве смее да 
застрела поголем број дивеч под заштита, од бројот 
определен со дозволата за ловење. 

Дозволата за ловење не може да се отстапува на 
друго лице. 

Член 50 
За п р и с в о ј у в а ^ на уловената дивеч и трофеи 

од дивеч се плаќа надоместок, што се утврдува оо 
општ акт на организацијата што стопанисува со ло-
виштето, а за земјиште и- води надвор од ловиштето 
собранието на општината, односно организацијата 
што тоа ќе ја овласти. 

Член 51 
Право на ловење дивеч има ловец кој положил 

испит пред стручна комисија што ја формира Соју-
зот на ловечките организации на Македонија за од-4 

гладување, заштита и ловење на дивеч. 
Ловочувар, чувар на шуми, полски чувар и ра-

ботници во органот за внатрешни работи, не можат 
да се занимаваат со ловење ка дивеч како спорт, во 
време на вршење службена должност. 

'Полагањето на испитот од став 1 на овој член, 
не се однесува на лица кои завршиле средно или 
високо образование, каде што е застапен предметот * 
ловот. 

Член 52 
Ловењето се врши групно или поединечно, 'во 

придружба на лице кое ќе го определи организа-
цијата што стопанисува со ловиштето. 

Во ловиштето, ловењето на дивеч под заштита, 
освен на прелетната дивеч, може да се врши само 
еден ден во неделата и во државни празници, во 
согласност со годишниот план за стопанисување со 
ловиштето. 

Одредбите од став 2 на овој член не се одне-
суваат на странските туристи. 

Член 53 
Застрел на дивеч под заштита се врши со ловеч-

ка пушка со сачма или со кугла и со ловечки ка-
рабин. 

Застрел на обичен елен, елен лопатар, срна, 
дива коза, муфлон и мечка се врши само со ловечки 
карабин. 
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Член 54 
Собранието на општината може привремено да 

забрани ловење на дивеч на земјоделско земјиште 
со насади или засеано со определени земјоделски 
култури, во време кога тоа е штетно за тие култури. 

Член 55 
Организацијата што стопанисува со ловиште е 

должна наизменично да забранува ловење две годи-
ни едно по друго, најмалку на една четвртина од 
вкупната површина на ловиштето. 

Член 56 
Забрането е ловење на.-
1) дивеч ноќно време, со фарови и други свет-

лосни направи со превозни средства и омамливи 
средства и за време на поплави и големи снегови; 

2) дивеч со неловечки кучиња и со ловечки ку-
чиња коц немаат педигре — роковник и кои немаат 
положено испит за вродени особини,-

3) дивеч под заштита со стапици, мрежи, кафе-
зи, кошеви, направи од коњски влакна, лепила и 
отрови; И 

4) обичниот елен, еленот лопатар, срната, дива-
та коза, муфлонот, во низинските (должите) ловиш-
та со кучиња — долгоно™ гони те ли. 

Член 57 - "Чв • 
Со претходно одобрение од организација што 

стопанисува со ловиштето може оо стапица да се 
лови: лисица, волк, дива мачка, јазовец, твор и го-
лема и мала ласица. 

Ловењето со отров на дивеч без заштита може 
да се врши само по претходно одобрение од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ловот. 

Местото на труење мора да биде оддалечено 
најмалку осумсто метри од станбени или стопански 
објекти и најмалку петсто метри од јавни патишта. 

За поставување на отров и за подрачјето на кое 
се врши труењето, се известува месното население 
на вообичаен начин, како и најблиската станица на 
милицијата. 

Член 58 
Забрането е прогонување н а ' ранета дивеч на 

подрачјето на друго ловиште, без дозвола од орга-
низацијата што стопанисува со тоа ловиште. 

Член 59 
Забрането е движење на лица со пушка и други 

средства за лов во ловиштето, без дозвола од орга-
низацијата што стопанисува со ловиштето. 

Член 60 
Забрането е уништување на ловно^техничките об-

јекти во ловиштето (ловечки колиби, хранилишта, 
чеки, солишта и слични објекти). 

Член 61 
Трофеи од дивеч не смеат да се изнесуваат од 

ловиштето без трофеен лист. 
Забрането* е изнесување од нашата земја тро-, 

феи од дивеч, кои според усвоената меѓународна 
формула имаат поени над: 210 за рогови од оби-
чен елен, 180 џа. рогови од еленот лопатар, 130 за 
рогови од срнакот, НО за рогови од див јарец и 
дива коза, 205 за рогови од муфлонот, 350 за крзно 
од мечка, 120 за крзно од волк и рис, 50 за крзно 
од дива мачка, 120 за заби од див нерез, 55 за че-
реп од мечка, 40 за череп од волк/ 25 за череп од 
лисица, рис и јазовец и 15 за череп од дива мачка. 

Трофеен лист за трофеи од дивеч издава орга-
низацијата што стопанисува со ловиштето. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на ловот ја пропишува содржината на тро-
фејни от лист. 

VII. СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТА И НАДОМЕСТОК НА 
ШТЕТА 

Член 62 > ! 

Организациите што стопанисуваат со ловишта 
се должни да. преземаат мерки за спречување на 
штети кои дивечот може да ги причини на Имотот 
на граѓаните и на земјиштето на кое се наоѓа ло-
виштето и на околните земјишта, со намалување 
бројот _ на дивечот, обезбедување доволно исхрана 
во ловиштето, поставување на ловбчувари, изгонува-
ње на дивечот од загрозеното подрачје, употреба на 
механички плашила и ,слично. 

Сопствениците, односно корисниците на земјиш-
тето на кое се наоѓа ловиштето, се должни за спре-
чување на штетите од дивеч, да преземаат на своето 
земјиште, односно води, мерки што ќе ги пропише 
општината. 

Член 63 
За штетите што ќе ги причину, дивечот под за-

штита, за кој е пропишан ловостој, одговорна е ор-
ганизацијата што стопанисува со ловиштето на кое 
тој -дивеч постојано живее, под услов оштетениот 
да ги презел предвидените мерки од член 62 став 
2 на овој закон. 

Се смета дека дивечот постојано живее во ло-
виштето во кое е причинета штета, ако не се дока-
же спротивното. 

Штетата што ќе ја причини дивечот за кој е 
пропишана трајна или привремена забрана на лове-
ње, должен е да ја надомести органот што ја опре-
делил забраната. 

За штетата што при ловењето на дивеч ќе ја 
причинат ловците, нивните помагач^ и ловечките ку-
чиња, е одговорна организацијата што стопанисува 
со ловиштето. 

Член 64 4 

Ако организацијата што стоп кн и су в а со ловиште 
со општ акт определи, за одделен вид на незашти-
тен дивеч, посебни услови за ловење, одговара за 
причинетата штета од тој дивеч. 

Член 65 
Граѓаните и правните лица што ќе причинат 

штета на дивечот, со бесправно ловење или на друг 
недозволен начин, се должни на организацијата што 
стопанисува со ловиштето да и ја надоместат ште-
тата, според ценовник, што. го пропишува собранието 
на општината, по предлог на организацијата што 
стопанисува со ловиштето. 

УШ. ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА 

Член бб 
Организацијата што стопанисува со ловиште е 

должна да организира ловочуварска служба. 
Ловочуварската служба ја вршат ловочувари. 

Член 67 
Ловочуварот има статус на службено лице. 
Ловочувар е лице со завршено најмалку осумго-

дишно образование или квалификуван работник во 
ловот, кој ги исполнува условите за носење оружје. 

Член 68 
Правата и должностите на ловочуварот се утвр-

дуваат оо општи акти на организацијата што стопа-
нисува со ловиштата. 

Ловочуварот врши: 
— легитимирање на сите лица затечени во врше-

њето на прекршоци казниви по овој закон или кри-
вични дела кои се однесуваат на ловот или за кои 
постои основано сомневање дека сториле такви дела, 
доколку идентитетот на лицето не може да се утвр-
ди на друг начин,-

— преглед во ловиштето л надвор од него на 
уловот и документацијата што го придружува; 
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— преглед на сите видови возила и товари, со 
кои може да се превезува или пренесува уловот, 
односно трофејот, како и преглед на местата каде 
што може да се држи уловот, односно трофејот; и 

— привремено одземање на средствата и предме-
тите (пушка, стапица, капан, мрежи, кафези, 
примки, светлосни направи) наменети или настанати 
со извршување на кривичното дело, престапот или 
прекршокот. 

Организациите, другите правни лица и граѓани-
те се должни на ловочуварот да му овозможат врше-
ње на неговите овластувања и да му ги дадат потреб-
ните податоци. 

Член 69 
Лов очув арот има легитимација. 
Легитимацијата ја издава организацијата што сто-

панисува со ловиштето. 
Функционерот кој раководи со републичкиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ловот, го 
пропишува образецот за легитимацијата. 

IX. ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 70 
Работите на ловната инспекција ги врши оп-

штинскиот орган на управата надлежен за ловот и 
Републичкиот инспекторат за земјоделство и шу-
марство. 

Работите на ловната инспекција непосредно ги 
вршат ловни инспектори. 

Член 71 
Републичкиот инспекторат за земјоделство и шу-

марство се грижи за организирање и унапредување 
на лови ата инспекција на територијата на Републи-
ката, врши непосреден надзор над работата на оп-
штинските ловни инспектори и врши други овласту-
вања заради обезбедување на извршувањето на ра-
ботите на лови ата инспекција. 

Ако работите на ловната инспекција не ги врши 
општинскиот орган на управата надлежен за ловот, 
работите ги врши Републичкиот инспекторат за зем-
јоделство и шумарство на товар на собранието на 
општината. 

Член 72 
Работите на ловната инспекција може да ги врши 

лице кое има висока школска подготовка од шумар-
ска насока и најмалку две години работно искуство 
од областа на шумарството или ловот. 

Својството на ловен инспектор се докажува со 
легитимација што ја издава старешината на органот. 

Функционерот кој раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на ловот про-
пишува образец за легитимација на ловниот инспек-
тор. 

Член 73 
Во вршењето на работите на ловната инспекција 

ловниот инспектор е овластен: 
1) да го прегледа ловиштето и објектите за одгле-

дување, заштита и користење на дивечот; 
2) да ги прегледа ловно стопанските основи, го-

дишните планови за стопанисување со ловиштето, де-
. ловните книги и други документи, заради контрола 

на примената на прописите и мерките што се одне-
суваат на дивечот и ловиштето; 

3) привремено да го запре ловењето на дивеч И 
други дејства, ако тие не се во согласност со одред-
бите на овој закон и прописите донесени врз осно-
ва на него, до крнечната одлука на надлежниот 
орган ; 

4) да врши контрола кај организации, и граѓани 
кои вршат промет на дивеч или делови од дивеч, 
препариран^ на дивеч, обработка на крзно и трофеи 
од дивеч и да утврди на кој начин истиот е уловен; 

5) привремено да го одземе бесправно уловениот, 
присвоениот, загинатиот дивеч или негови делови и 
други присвоени производи од ловиштето, како и 
предметите со кои се извршени овие бесправни деј-
ства; 

6) да нареди преземање на привремени мерки во 
случај кога постои опасност од настанување ш^ета 
за општиот интерес; 

7) да ги известува надлежните органи за забе-
лежаните неправилности и да бара нивна интервен-
ција, ако тој не е овластен самиот да интервенира; 

8) да бара потребни известувања од одговорни 
лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа 
потребно; и 

9) да презема и други мерки и дејства за кои е 
овластен. 

Организациите и граѓаните чија работа подлежи 
на надзор, се должни на ловците инспектори да им 
овозможат вршење на надзор и да им даваат пот-
ребни податоци и известувања. 

Член 74 
Ловните инспектори наредуваат мерки со писме-

но решение. 
Жалбата против решението од став 1 на овој 

член не го задржува извршувањето на решението. 
Ловниот инспектор, против чие решение е изја-

вена жалба, може по образложено барање од подно-
сителот на жалбата да го одложи извршувањето на 
решението, ако со неговото извршување ќе се пре-
дизвика штета која тешко може да се надомести. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Со парична казна од 1.500.000 до 25.000.000 дина-

ри ќе се казни за стопански престап организацијата 
што стопанисува со ловиште, организацијата на здру-
жениот труд, ловечка организација или друго прав-
но лице ако: 

1) не донесе ловностопанска основа (член 7); 
2) лови или прогонува, односно вознемирува или 

дозволи ловење на дивеч под заштита во време н а 
ловостој, привремена или трајна забрана на ловење 
(член 14 став 2); 

3) пали стрниште, односно плевели или други 
растителни отпадоци во ловиште (член 2^); 

4) не наплатува надоместок за уловен дивеч или 
за трофеј од дивеч (член 36 точка 7); 

5) не се придржува на одредбите на ловно сто-
панската основа (член 39); 

6) не донесе ловностопанска основа во предвиде-
ниот рок (член 42 ставови 2 и 3); 

7) лови или дозволи ловење на дивеч без годи-
шен план за стопанисување (член 43 став 3); 

8) средствата остварени од стопанисувањето со 
ловиштето не ги користи согласно со одредбите на 
член 47 став 1 ; и 

9) наизменично не забрани ловење две години 
едно по друго најмалку на една четвртина од вкуп-
ната површина на ловиштето (член 55). 

Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап од став .1 на овој 
член и одговорното лице во правното лице. , 

Член 76 
Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари 

бе се казни за прекршок организација што стопа-
нисува со ловиштето, организација на здружениот 
труд, ловечка организација или друго правно лице 
ако: 

1) не води евиденција за уништување на диве-
чот без заштита (член 20 став 3); 

2) внесува нови видови дивеч во ловиште без 
одобрение (член 25)/ 

3) видно не ги обележи границите на ловиште-
то (член 31); 

4) не води катастар на ловиштето (член 38); 
5) не донесе, годишен план за стопанисување или 

не го достави на увид на надлежниот орган (член 
43 став 2); 

6) не ги евидентира извршениот застрел на ди-
вечот или извршените'работи во ловиштето (член 45); 
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7) не дозволи извршување на работите или мер-
ките за стопанисување со ловиштето предвидени во 
лошостопанската основа (член 46 став 1); 

8) дозволи ловење на дивеч на лице кое нема 
положено испит (член 51 став 1); 

9) застрели или дозволи застрел на дивеч под 
заштита на оружје кое не е предвидено со член 53; 

10) лови или дозволи ловење спротивно на за-
браната од член 56; 

11) лови или дозволи ловење на дивеч ,без заш-
тита со отров спротивно на одредбите од член 57 
став 2; Ј 

12) прогонува ранет дивеч спротивно на одред-
бите на член 58; 

13) дозволи изнесување на трофеј од дивеч без 
тро фе ен лист (член 61 став 1); 

14) не презема мерки за спречување на штетата 
што може да ја^ нанесе дивечот (член 62 став 1); 

15) не организира ловочуварска служба (член бб 
став 1); ѕ , 

16) на ловочуварот не му овозможи извршување 
на неговите овластувања или не му дава потребни 
податоци (член 68 став 3); 

17) на ловните инспектори им оневозможува вр-
шење на надзорот или не им дава потребни подато-
ци или известувања (член 73 став 2); и 

18) не го извршува решението на ловниот инспек-
тор од член 74 став 1 

Со парична казна од 150.000 до 250.000 динари 
ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
одговорното лице во правното лице. 

Член 77 
Со парична казна од 150.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за прекршок физичко лице ако: 
1) лови или прогонува, односно вознемирува ди-

веч под заштита за време на ловостој, привремена 
или трајна забрана за ловење (член 14 став 2) ; 

2) уништува младенчиња или расипува легла или 
седела или уништува јајца од дивеч под заштита 
(член 19 став 1); 

3) ло^и дивеч без заштита (член 20 став 2); 
4) лови или уништува седела, односно собира или 

уништува младенчиња и јајца од птици корисни за 
земјоделството и шумарството (член 21 став 1); 

5) пали стрниште, односно плевел или други ра-
стителни отпадоци во ловиште (член 23); 

6) лови дивеч под заштита без дозвола (член 49 
став 1); 

7) лови диве** без положен испит (член 51 
став 1) 

8) лови дивеч во време на вршење службена 
должност (член 51 став 2); 

9) застрелува дивеч под заштина .спротивно на 
одредбите на член 53); 

10) л о ш дивеч на земјоделски земјишта (член 
.54); 

11) лови дивеч спротивно на забраната од член 
56; 

12) лови дивеч без заштита спротивно од член 
57; 

13) прогонува ранета дивеч во друго ловиште 
(член 58); 

,14) се дзижи низ ловиштето со пушка и други 
средства за ловење без дозвола од организацијата 
што стопанисува со ловиштето (член 59); 

15) уништува ловнотехнички објекти, во ловиште-
то (член 60); 

16) изнесува трофеи на дивеч од ловиштето спро-
тивно на член 61 став 1, 

17) изнесува трофеи на дивеч од земјата (член 
61 став 2); 

18) не му овозможи на ловочуварот да ги врши 
своите овластувања или не му дава потребни подато-
ци или известувања (член 68 став з); и 

19) на ловниот инспектор му оневозможува врше-
л е на надзорот или не му дава потребни податоци 
или известувања (член 73 став 2). 

Член 7Џ 
Покрај паричната казна за сторен стопански 

престап или прекршок од член 73 став 1 точка 2 и 7, 
член 76 став 1 точки 9, 10 и 11 и член 77 став 1 
точки 1, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 И 17 ОД ОВОЈ 
закон, ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
уловот, односно трофејот, како и средствата и пред-
метите употребени за извршување на сторен стопан-
ски престап, односно прекршок. 

Покрај паричната казна за сторен прекршок од 
член 77 на овој закон, на физичкото лице ќе му се 
изрече и заштитна мерка одземање' на ловечката 
дозвола. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Прописите од член 21 став 2, член 24 став 4 и 

член 42 став 5, ќе се донесат во рок од две години, 
прописите од член 38 став 3 и член 61 став 4, ќе се 
донесат во рок од една година, а прописите од член 
69 став 3 и член 72 стаи 3, ќе се донесат во рок од 
6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 80 
Собранието на општината е должно во рок од 

една година, од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, да го усогласи начинот на доделувањето 
на ловиштата на стопанисување согласно со член 
32 од овој закон и да пропише мерки за спречување 
на штетите од дивечот согласно со член 62 став 2 на 

;овој закон. 
Член 81 - ^ 

Организациите што стопанисуваат со ловиштата 
се должни своето работење да го усогласат со одред-
бите на овој закон во РОЈС ОД 18 месеци од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 82 
Обврската за полагање на испитот од член 51 не 

се однесува на липата кои положиле ловечки испит 
пред соодветна комисија до влегувањето во сила на 
овој закон: 

Член 83 
До донесување на прописите од член 79 на овој 

закон остануваат во сила: 
— Правилникот за начинот и условите за испла-

тување парична награда од средствата на Република-
та за уништени волци („Службен весник на СРМ" 
број 2/74), 

— Правилникот за содржината и водењето на 
• катастар за ловиштата (,.Службен весник на СРМ" 

број, 2/74); ' 
— Правилникот за постапката и содржината на 

трофејниот лист („Службен весник на СРМ" број 
2/74); 

— Одлуката за висината на паричната награда 
за уништување па волци („Службен весник на СРМ" 
број 16/8-8); 

— Упатството за образецот на легитимацијата на 
ловниот инспектор („Службен весник на СРМ" број 
41/67); И 

— Упатството за образец на легитимацијата на 
лов очув ари („(Службен весник на СРМ" број 2/74). 

Член 84 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за ловство („Службен 
весник на СРМ" број 5/73, 17/73 и 26/80). 

Член 85 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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758. 
Врз основа на член 34 од Законот за општестве-

ниот правобранител на 'самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ" број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, .одржана на 
25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН 

ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

За републички општествен правобранител на са-
моуправувањето се именува: 

Аница* Мифтари, претседател на Основниот суд 
на здружениот труд — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

^ Бр. 08-3173/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

759. 
Врз оснива на член 318 трчка 24 член 338 али- , 

неја 6, согласно со член 376 став 1 алинеја 5 и 
Амандманот VII на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 25 октомври 1'988 година, донесе 

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

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Македонија 
се избира д-р Фиданчо Стоев, претседател на Устав-
ниот суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3172 
25 октомври 1988 година 

Скопје * 
Претседател 

на Собранието на С^М, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

760. 
Врз основа \ на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд ^Службен весник на СРМ" број 
41/75,- 6/81 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина, донесе 

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

СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП 

За претседател на Основниот суд на здружениот 
труд во Штип се избира 

Никола Радовиќ, судија на Окружниот суд — 
Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-3181/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
' х Претседател 

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

761. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИ* 

НИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

За заменик на јавниот обвините^ на Македонија 
се именува 

Марко Бундалевски, Окружен јавен обвинител — 
Скопје. 

СрБРАНИЕ НА (СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3175/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

762. 
Врз основа на член 42 од Законит за судовите 

на здружениот труд (.,Службен весник на СРМ" број 
41/75, 6/81, 46/82 и 11787), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 25 октомври' 1988 година, 
Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-

НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СКОПЈЕ 

За постојан судија на Основниот суд на здруже-
ниот труд во Скопје се избира 

Владимир Марина, постојан судија на Основниот 
суд на здружениот труд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' 

Бр. 08-3182/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

763. 
Врз основа на член 23 од Законот за судовите 

за прекршоци („Службен весник на СРМ" број 6/85 и 
11/87), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУД 

ЗА ЦРЕКРШОЦИ 

За судија на Републичкиот суд за прекршоци се 
избира 

Богдан Жерајиќ, адвокат од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3180/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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764 . 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите % собори, одржана на 25 октомври 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

За постојан судија на Судот на здружениот труд 
на Македонија се избира 

Милорад Кратовалиев, член на Извршниот совет 
на Собранието на општина Карпош — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3179/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

7 6 5 . 
Врз основа на член 25 од Законот за јавното 

правобранителство („Службен весник на СРМ" број 
9/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на -сите собори, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВО-

БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

За заменик на јавниот правобранител на Македо-
нија 'бе именува 

Кирил Пепељулооки, секретар на Уставниот суд 
на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3178/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

7 6 6 . 
Врз основа на член 78 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" број/ 10/76, 30/77, 
316/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 25 октомври 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ТРОЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД — СКОПЈЕ 

За судии на Окружниот суд — Скопје се изби-
раат: 

Милка Стефкова, судија на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје, 

Мирјана Дуковска, судија на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје и 

Вера Коцо, судија на Општинскиот суд Скопје И 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3184/1 Претседател 
25 октомври 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Ву лист Старова, е. р. 

7 6 7 . 
Врз основа на член 36 од Законот за општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ" број 47/75,, 6/81, 37/83 и 11/87), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка оедница на сите собори, одржана на 25 
октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-

ВУВАЊЕТО 

За заменик на републичкиот општествен право-
бранител на самоуправувањето се именува 

Јован Крстев, досегашен заменик на републич* 
киот секретар за општостопански работи и пазар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 

Бр. 08-3174/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

7 6 8 . 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд (..Службен весник на СРМ" број 
41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА* ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП 

' За постојан судија на Основниот суд на здруже-' 
ниот труд во Штип се избира 

Миливој Тр бичевски, постојан судија на Основ-
ниот суд на здружениот труд — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр? 08-3183 Претседател 
25 октомври 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 

7 6 9 . 
Врз основа на член 73 став 2, а во врска ос 

член 89 став 1 точка 2 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 25 октомври 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА 

СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста судија на Стопан-
скиот суд на Македонија 

Га&е Тодоров, поради именување за заменик на 
Сојузниот јавен обвинител. , 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 31 август 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3187/1 Претседател 
25 октомври 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 
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770. 
Врз основа на член 34, а во врска со член '47 

став 1 алинеја 4 од Законот за општествениот право-
бранител на самоуправувањето („Службен весник на 
СРМ" број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 25 октомври 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

1. Се разрешува од должноста републички оп-
штествен правобранител на самоуправувањето 

Александар Топличанаки, заради стекнување пра-
во на старосна пензија. 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 7 ноември 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3186/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

771. 
Врз основа на член 84-а од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 25 
октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР 
НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ПРИШТИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија дава претходна согласност за судија на 
Окружниот суд во Приштина да биде избран 

Вангел Гагачев, судија на Окружниот (суд во 
Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3185/1 Претседател 
25 октомври'1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 

772. 
Врз основа на член 19 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на СРМ" 
број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините, одржани 
на 25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУ-
ВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ПЕЛИСТЕР" 

Член 1 
Се донесува План за просторно уредување на 

Националниот парк „Пелистер" (План). 

Член 2 
Планот содржи: 
А. Текстуален дел 
Достигнато ниво на развојот, состојба на про-

сторната уреден ост и заштита 

1. Граници, големина и положба 
2. Природна средина 
3. Состојба на постојната просторна уреденост, 

организација и заштита 
4. Вредности и значење на природната средина 

и спомениците на културата 
5. Цели и општи определби за просторниот раз-

вој 
. 6. Намена и начин на користење на просторот 

(зони и режим на заштита) 
7. Просторна разместеност на населението, сис-

тем на населби и туристички локалитети 
8. Просторна разместеност на стопанските актив-

ности 
9. Просторна разместеност на инфраструктурни-

те системи 
10. Насоки4 и мерки за спроведување на планот. 

Б. Графички дел 
М 1 : 25.000 
1. Релјеф и геоморфолошки форми 
2. Нед с л а т к а карта 
3. В е г е т а ц и ј а карта — шумски заедници 
4. В е г е т а ц и ј а карта — тревни растителни заед-

ници 
5." Хидрографија 
6. Валоризација и 1 категоризација на природните 

вредности 
7. Постојна просторна организација 
8. Опременост и изграденост на просторот — 

проекција 
9. Зонирање и уредување на Паркот. 

Член 3 
Претседателот на републичкиот орган на управа-

та надлежен за работите на просторното планирање 
и заштита на природните реткости, врши заверка н а 
седум оригинални примероци на Планот со содржи-
на утврдена во член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Заверените примероци на Планот се чуваат во: 
— Собранието на СРМ, еден примерок; 
— ООЗТ Национален парк „Пелистер" два при-

мерока; 
— Собранието на општина Битола, еден приме-

рок; 
— Републичкиот завод за заштита на природ-

ните реткости, еден примерок; 
— Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство, еден примерок; и 
— Републичкиот комитет за урбанизам, градеж-

ништво, сообраќај и заштита на човековата околина, 
еден примерок. 

Член 5 
За спроведување на Планот се надлежни орга-

ните и организациите од член 4 алинеи 2, 3, 4, 5 
и 6 на оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

/Бр. 08-3217/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
\ . Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на општините. 
Илија Глигороски, е. р. 
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773 . 
Врз основа на член 19 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на СРМ" 
број 33/80), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, ' на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Собирот на општините, одржани 
на 25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУ-

ВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО" 

Член 1 
Се донесува План за просторно уредување на 

Националниот парк „Маврово" (План). 

Член 2 
П л а н о т С О Д Р Ж И : 

\ 

А. Текстуален дел 

Достигнато ниво на развојот, состојба на про-
сторната уреденост и заштита. 

1. Положба во пошироки просторни канете да-
цин, 

2. Природна средина, 
3/ Состојба на постојната просторна уреденоет, 

организација и заштита, 
4. Вредности и значење на природната средина 

и спомениците на културата, 
5. Цели и општи определби на просторниот раз-

вој, 
6. Намена и начин на користење на просторот 

(зони и режим на заштита), 
7., Просторна разместеност на населението и си-

стем на населби, 
8. Просторна разместеност на стопанските и не-

стопанските активности, 
9. Просторна разместеност на инфраструктурните 

системи, 
10. Заштита на природните и создадените вред-

ности, 
11. Онштествено-економски односи и 
12. Насоки и мерки за спроведување на Планот. 

Б. Графички дел 

1 : 50.000 
1. Положба на Паркот во поширокиот простор, 
2. Геологија и сеизмологија, 
3. Пе до лог,и ја, 
4. Релјеф и хи др ог раф иј а, 
5. Средна годишна температура на воздухот, 
6. Средни годишни врнежи изразени во мили-

метри, ' , -
7. Фитоцено тошка карта, 
а. К^ттга на насадите 
и. К"ттурио-историски обележја, 

10. Населени места — состојба и перспектива, 
И. Стопански активности, 

, 12. Земјоделство, 
13. Туристички локалитети, дивеч и рибарство, 
14. Нестоиански дејности — постојна состојба, 
15. Нестопански активности — перспектива, 
16. Сообраќајна инфраструктура — состојба и 

перспектива/ 
17. Водостопанска инфраструктура — состојба и 

перспектива, 
18. Електроенергетика и ПТТ — состојба и перс-

пектива и 
19. Запирање на Паркот. 

Член 3 
Претседателот на републичкиот орган на управа-

та надлежен за работите на просторното планирање 
и заштита на птшродните реткости врши заверка н а 
седум оригинални примероци . на Планот со содр-
жина утврдена во член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Заверените примероци на Планот се чуваат во: 
— Собрание на СРМ, еден примерок, 
— ООЗТ Национален парк „Маврово" два при-

мерока; 
— Собрание на општина Гостивар, еден приме-

рок; 
— Републичкиот завод за заштита на природ-

ните реткости, еден примерок, 
— Републичкиот комитет за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, еден примерок; 
— Републичкиот комитет за урбанизам, градеж-

ништво, сообраќај и заштита на човековата околи-
на, еден примерок. 

Член 5 
За спроведување на Планот се надлежни орга-

ните и организациите од член 4 алинеи 2, з, 4, 5 
и 6 на оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3218/1 
25 октомври 19.88 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. 

774 . 
Врз основа на член 19 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на СРМ" 
број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУ-
ВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ГАЛИЧИЦА" 

Член 1 
Се донесува План за просторно уредување на 

Националниот парк „Галичица" (План). 

Член 2 
Планот содржи: \ 

А. Текстуален дел 
Достигнато ниво на развојот, состојбата на про-

сторната уредеиаст и заштита 
1. Граници, големина и положба 
2. Природна средина 
3. Состојба на постојната просторна урсденост, 

организација и заштита 
4. Вредности и значење на природната средина и 

спомениците на културата 
5. Цели и општи определби за просторниот раз-

вој 
6. Намена и начин на користење на просторот 

(зони и режим на заштита) 
7. Просторна разместеност на населението, си-

стем на населби и туристички локалитети 
8. Просторна разместеност' на стопанските актив-

ности 
9. Просторна разместеност на инфраструктурни-

те системи 
10. Насоки и мерки за спроведување на Планот. 
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Б. Графички дел 

М 1 : 50.000 
1. Релјеф 
2. Геоморфолошка карта 
3. Хидрографија 
4. Фауна-главни зоолошки области и екосистеми 
5. ТУРИЈСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНИ ПОГОДНОСТИ 

. 6. Опременост на населбите — состојба 
7. Опременост и изграденост на просторот 
8. Инфраструктура — проекција 
9. Геологија М 1 : 100.000 
М 1 : 25.000 

10. Шумски и тревни растителни заедници • 
11. Вреднување и категоризација на природните 

реткости 
12. Административна поделба и населби 
13. Постојана просторна организација 
14. Зонирање и уредување на Паркот 

Член 3 
Претседателот на републичкиот орган на .упра-

вата надлежен за работите на просторното планира-
ње и заштитата иџ природните реткости, врши за-
верка на осум оригинални примероци на Планот со 
содржина утврдена во член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Заверените примероци на Планот се чуваат во: 
— Собранието на СРМ, еден примерок; 
— обзт Национален1 парк „Галичица" два при-

мерока; 
— Собранијата на општините Охрид и Ресен, по 

еден примерок; 
— Републички завод за заштита на природните 

реткости, еден примерок; . 
— Републичкиот, комитет за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, еден примерок; 
— Републички комитет за урбанизам, градеж-

ништво, сообраќај и заштита на човековата околи-
на, еден примерок. 

Член 5 
За спроведување на Планот се надлежни орга-

ните и организациите од член 4 алинеи 2, з, 4, 5 
и 6 на оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-32191/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамова«!, е р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 

7 7 5 . 

Врз основа на член 76 ст^в 1 од Законот за вра-
ботување („Службен весник на СРМ" број 32/87), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 25 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 198« 
ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за намалување на 
стапката на придонесот за вработување за 1988 го-
дина што ја донесе Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за вработување, на 
седницата одржана на 19 октомври 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3216/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

776-
Врз основа на Злен 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, , на 
седницата одржана на 25 октомври 1988 година, до-
несе 4 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ПРИ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Советот на ООЗТ Инсти-
тут 'за сточарство при Земјоделскиот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое е именуван 
Горѓи Камчев. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за сточарство при Зем-
јоделскиот факултет во Скопје, се именува Марко 
Персиски, директор на 33 „Кочо Рацин" — е. Лаза-
рополе. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3194/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

7 7 7 . 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85) и член 479 став 4 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" број 11/88), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 октомври 1988 година, донесе 

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

НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Техничкиот факултет — 
Битола, се именуваат: 

Илија Петковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен бо 
РО „ЖТО — Битола" — Битола и 
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Ѓорѓи Тоновски, извршен секретар на ОК на 
СКМ Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3195/1 
25 октомври 1ј988 година 

Скопје" 
Претседател 

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

778 . 

Врз основа на член 248 став_3 од Законот за на-
соченото образование („Службен весник на СРМ'* 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 октомври 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ ВО СОБРАНИЕТО^ И СОВЕТОТ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Собранието и Советот 
на Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

Елица Дочева, 
Јовко Јовковски, 
Мирко Апостоловски, 
Марјан Матевски, 
Блаже Атанасов, 
Љупка Хаџи-Ристов а, 
Светлана Антоновска, 
Благоја Филиповски, 
Вангел Арнаудов, 
Горѓи Доневски, 
Васил Костовски, 
инж. Слободан Угриновски, 
Душко Ту царов, 
д-р Петко Георгиевски, 
Ристо Кошка, 
Маја Цветановска. 
Јакуп Сулејмани, 
Јосиф Ќурчиев, <• 
Урим Старова и 
Сулејман Џело. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Собранието на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
— Скопје, се именуваат -

Елица Донева, потпретседател на Собранието на 
СРМ, 

Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК 
на СКМ, 

м-р Љубомир Јакимовски, член на ЦК на СКМ, 
д-р Љупка Хаџи-Ристова, член на Претседател-

ството на РК на ССРНМ. 
Ацо Тренев, член на Претседателството на РК 

на ССРНМ, 
Елена Михајло*ска, член на Советот на Сојузот 

на синдикатите на Македонија, 
Мирко Апостолски, член на Претседателството 

на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
д-р Трајче Грујоски, член на Претседателството 

' на Републичкиот одбор на Сојузот на борците од 
НОВ на Македонија, 

Војо Кушевски, делегат од Сојузот на борците 
од НОВ на Македонија, 

Зоран Поповски, член на Претседателството на 
РК на ССММ, 

Душко Бужаровски, член на РК на СОММ, 
д-р' Срѓан Ќерим, член на Извршниот совет на 

Ооб рами ето на СРМ, 

д-р Јован Мицковски, делегат од Стопанската 
комора на Македонија, директор на ООЗТ Рударско-
металуршки институт при Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје* 

Војо Стојковски, делегат од Стопанската комора 
на Македонија, пом. генерален директор на Кожар-
скиот комбинат „Ѓоце Делчев" — Скопје, 

Лазо Крстевски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Урим Старова, професор на Педагошката акаде-
мија — Скопје, 

инж. Слободан Угриновски, директор на „Ме-
лиопроект" Скопје, 

Душко Туџаров, директор на РО „Реплек" — 
Скопје, * 

д-р Петко Георгиевски, вработен во Клиниката 
за уво, нос и грло во Скопје, и 

Јосиф Ќурчиев, потпретседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

3. За претставници на општествената заедница во 
Универзитетскиот совет се именуваат: 

Елица Донева, потпретседател на Собранието на 
СРМ, 

Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК 
на ОКМ, 

Ацо Тренев, член на Претседателството на РК 
на ССРНМ, 

Мирко Апостолски, член на Претседателството 
на Советот на- Сојузот на синдикатите на Македонија, 

д-р Трајче Грујоски, член на Претседателството 
на Републичкиот одбор на Сојузов на борците од 
НОВ на Македонија, 

Зоран Поповски, член на Претседателството на 
РК на ССММ, 

д-р Срѓан Ќерим, член на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, 

д-р Јован Мицковски, директор на ООЗТ Рудар-
ско-металуршки институт при Рудници и железарни-
ца „Скопје" — Скопје, 

Урим Старова, професор на Педагошката ака-
демија — Скопје, и 

инж. Слободан Угрин овски, директор на „Ме-
опро екг" — Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

Бр. 21-3188/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

7 7 9 . 

Врз основа на член 57 од Законот ^ за игрите 
на среќа и за забавните игри на автомати („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/87), Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 ок-
томври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
!ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО 

СОВЕТОТ НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од фут^кцијата член на Сове-
тот на Лотарија на Македонија, поради истек на 
времето за кое е именуван Џавид Беговски. 

2. За членови на Советот на Лотарија на Маке-
донија се именуваат: 

Борче Димовски, потпретседател на Стопанската 
комора на град Скопје, 

Ал<еко Петановски, помошник на генералниот 
директор на СОК на Македонија, 

Сокол Симовски, делегат во Соборот на општи-
ниве на Собранието на СРМ, 
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Фана Кочовска — Цветковиќ, член на Советот 
на Републиката, и 

Ванчо Цветковски, опште ствено-нолитички работ-
ник, 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3192/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска е. р. 

780. 
Врз основа на член 167 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83, 
43/85 и 50/87), Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 октомври 1'988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОР-
ГАН НА ЗАВОДОТ .ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА НА СРМ „ЗДРАВЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за медицинска рехабилитација на ОРМ, 
„Здравје" —! Скопје, со која за индивидуален работо-
воден орган на Заводот е именувана д-р Лилјана Гру-
евска — Угриновска, шеф на Амбулантско-тераневтски 
оддел при Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3196/1 
25 октомври 1988 година 

Скоп ј е Пр етсе д ате л 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

781. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 октомври 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ! 
Институти при Медицинскиот факултет во Скопје, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Зоран Пејчев, 
Томо Софрониевски и 

'Д-р Стево Стојановски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Институти при Медицинскиот 
факултет во Скопје, се именуваат: 

Горѓи Иванов, делегат во Општеетвено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ, 

Вања Михајлова, извршен секретар на Општин-
скиот комитет на СКМ Центар и 

Дрита Ислами, секретар на Општинскиот совет 
на ССМ „Чаир" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3193/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на' здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

782. 
Врз основа на член 247 и 248 од Законот за 

насоченото .образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 октомври 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТА-
РОТ (ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ 
ПОПОВСКИ — МАРКО" — СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита „Елисие По-
повски -т- Марко" — Скопје, се именуваат: 

Русе Нелковски, делегат во Општествено-по ле-
тачкиот собор на Собранието на СРМ и 

Киро Димовски, делегат во- Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во Југо-
монтажа „Благој Давков" ООЗТ „Југопроект" — Скоп-
је, (претседател на Комитетот на ОНО и ОСЗ. на 
ниво на РО). 

» СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3191/1 
25 октомври 19ЅЅ година 

Скопје 
Претседател 

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

783. 
Врз основа на Амандман XIV точка 1 алинеја 

6 од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 октомври 1988 година', донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ 
НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ 

НА ОПШТИНАТА 

За член на Стручниот совет на проектот за ин-
формациониот систем на општината, се именува м-р 
Елена Михајлова, делегат во Соборот.на општините 
на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3190/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

784. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 4/86). Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, иа 
седницата одржана на 25 октомври 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕК-

ТОР НА РО МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње генерален директор на РО Македонски народен 
театар, се именуваат: 
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Јосиф Ќурчиев, потпретседател ћа Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ и 

Афрдита Мимидиновака, делегат во Општестве-
но-политички от собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3189/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

785. 
Врз основа на членовите 43 и 44 од Законот за 

општествениот систем на информирањето и за ин* 
формациониот систем на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 14/84), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружен труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 
октомври 1988 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИС-
ТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 

ДО 1990 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за развој на информациониот си-

стем на Републиката за периодот о^ 1987 до 1990 
година („Службен весник на СРМ" број 37/87), во 
дел I став 2 алинеја 4, се менува и гласи: 

„— изработка и реализација на проекти за тех-
ничко-технолошките основи, опремување на Заеднич-
киот информационен центар, Републичкиот завод за 
статистика, вклучувајќи ги и неговите организациони 
единици, дистрибуираните, потцентри во одделни ор-
гани и организации на ниво на Републиката и оп-
штините и реализација^, на единствената информа-
циона мрежа". 

Во точка 2, по проектот „ж" се додава нов про-
ект „ж1" кој гласи: 

„ж1) Проект за информациониот потсистем за 
областа на економските односи со странство. 

Со проектот за информациониот потсистем за 
областа на економските односи со странство ќе се 
опфати евидентирањето и обработката на подато-
ците за реализиран увоз — извоз и задолженост во 
странство; производни програми, значајни меѓуна-
родни проекти,- организации — странски партнери во 
стопанската соработка,- меѓународни монетарни орга-
низации, финансиски потенцијали, услови за креди-
тирање; позначајни резултати од научни истражува-
ња остварени во соработка со странство; претстав-
ништва во странство по земји и организации и оства-
рени работни резултати,- надворешно-трговски и кре-
дитни работи и соработка со сите области, како и 
мешовити организации во земјата и странство и вло-
жувања на странски фирми,- вредности на валутите 
на финансиските пазари, како и ажурирани и архи-
вирати курсни листи; следење и реализација на над-
ворешно-трговски работи и соработка низ остваре-
ните, тековните и обврските што следат за испорака 
на стоки и услуги, плаќање и наплата, отплата на 
кредитите, кадри вработени во претставништвата во 
странство и комерцијалните служби во организациите 
и ДР-

Носител на изработка на проектот ќе биде Ре-
публичкиот секретаријат за односи со странство". 

Во точка 4 насловот и ставовите 2 и 3 на про-
ектот п) се менуваат и гласат: 

» ,,п) Проект за техничко опремување и функцио-
нирање на информациониот систем на Републиката. 

Со проектот ќе се разработи опремувањето на 
техничките центри на информациониот систем, начи-
нот на функционирањето на системот, организација-
та на работа, управувањето и контролата на систе-
мот, заштитата на податоците и други специфични 
прашања поврзани со единственото техничко-техно-
лошко решение. 

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

Во став 3 по зборовите „Заедничкиот информа-
ционен центар" се става запирка и се додаваат збо-
ровите „Републичкиот завод за статистика". 

II 
Во дел II ставот 1 се менува и гласи: 
„За реализација на основниот дел од Програма-

та кој се однесува на опремувањето на органите и 
организациите на Републиката, опремувањето на За-
едничкиот информационен центар и почетното повр-
зување на општините ќе бидат потребни средства во 
висина од 16.504,38 милиони динари, од кои 10.065,96 
милиони динари за Заедничкиот информационен цен-
тар, дистрибуираните потцентри во органите и ор-
ганизациите на Републиката и општините и 6.438,42 
милиони динари за опремувањето на Републичкиот 
завод за статистика вклучувајќи ги и неговите орга-
низациони единици — подрачните заводи за статис-
тика. Овие средства ќе се обезбедат во буџетот на 
Републиката по следната динамика: 

1987 142,80 142,80 
1988 2.726,00 1.444,00 4.170,00 
1989 3.674,57 3.278,47 6.953,04 
1990 3.522,59 1.715,95 5.238,54 
ВКУПНО: 10.065,96 6.438,42 16.504,38 

Ставот 2 се менува и гласи: ^ 
„Износот на средствата е утврден врз основа на 

цените на 31 август 1988 година, а за опремата од 
увоз по курсот на доларот од 2.700 динари. Истите 
ќе претставуваат и база за вршење на ревалориза-
ција на средствата до крајот на 1988, 1989 и 1990 
година. 

Средствата за опремата ќе се ревалоризираат со 
индексот на цените на индустриски производи — 
група електрични апарати и машини, а за опремата 
од увоз со индексот на курсот на доларот на денот 
на плаќањето, средствата за адаптација на просторот 

' со индексите на цените на градежни материјали, 
средствата за проектирање, школување и обука на 
нови кадри и корисници со индексот на цени на 
мало. Индексите на цени,-со кои ќе се врши рева-
лоризацијата ќе се однесуваат на ниво на СФРЈ. 

Предвидените средства ќе се користат во соглас-
ност со годишните планови кои на предлог на над-
лежниот републички орган за информатика ќе ги 
донесува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Непотрошените средства од тековната година се 
пренесуваат во наредната година и на нив се при-
менува р е в алоризаци она стапка". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Овие средства ќе бидат наменети за: 
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Во став 5 зборовите: .„Републичкиот завод за 
статистика" се бришат. 

Во став 6 по зборот „Републиката" се додаваат 
зборовите: „кои не се финансираат непосредно од 
Буџетот на Републиката". ' 

III 
Оваа програма ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3208/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовска с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Илија Глигороски, с. р. 

Претседател 
на Оп шт еств ено чполи ти ч к ио т собор, 

Петар Карајанов, с. р. 

786 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 ^од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 ок-
томври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ, УТВРДУВА дека член 65 точка 2 од Пра-
вилникот за решавање на станбените прашања на 
работниците, во Основната организација на здру-
жениот труд „Леарница" во состав на Работната 
организација „ФАС" при Металски завод „Тито" вс 
Скопје, донесен со референдум на 13 март 1984 го-
дина, во времето на неговото важење н е . б и л во со-
гласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност. 

Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се укинува самоуправен општ акт. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, поведе постапка пред Уставниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на член 
65 став 2 од правилникот означен во точка 1 од 
оваа одлука, затоа што при утврдувањето редот на 
првенство за добивање на стан основот станбена 
состојба нема доминантно влијание, туку такво вли-
јание има основот придонес во работата односно 
видот на работите и работните задачи, што не е 
во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 63 
точка 2 од Правилникот е извршено вреднување на 
основот придонес во работата односно работите; и 
работните задачи што ги извршува работникот и тоа 
преку три елементи: вид на работите и работните 
задачи; сложеност на работите и работните задачи; 
одговорност за извршување на работите и работни-
те задачи; по кој основ вкупно се предвидени нај-
многу 80 бода, а за основот станбени услови се пред-
видени најмногу 50 бода. -

Исто така, Судот утврди дека оспорениот пра-
вилник на 24 јуни 1987 година е изменет, со што 
престанала да важи и оспорената одредба, а бидеј-
ќи од престанокот на нејзиното важење до поведу-
вањето на постапката не поминало повеќе од една 
година, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР 
Македонија постојат процесни претпоставки за оце-
нување на нејзината уставност и законитост за вре-
ме на важењето. 

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за- стан-
бените односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/75 и 27/86) давателот на станот на користење од-
носно работниците во основната организација оо са-
моуправен општ акт ги утврдуваат основите и мери-
лата за определување редот на првенството за доби-
вање станови на користење во општествена сопстве-
ност. 

Според тоа самоуправно право е на работниците 
да ги утврдат основите за определување редот на 
првенство за добивање на стан и да ги определат 
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мерилата по тие основи, но притоа се должни да 
го почитуваат уставното начело на заемност и соли-
дарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од. 
Уставот на СР Македонија, кое според мислењето на 
Судот, ое изразува со тоа да се обезбеди основот 
станбена состојба да има доминантно влијание при 
распределбата на станови. 

Со оглед на тоа што според член 65 точка 2 
основот станбена состојба нема доминантно влија-
ние при распределбата на станови туку такво вли-
јание има основот придонес во работата односно 
работите и работните задачи што ги врши работни-
кот, Судот утврди дека оспорената одредба од Пра 
вилникот во времето на нејзиното важење не била 
во согласност со означеното уставно начело., 

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

У. бр. 95/88 
5 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

737 . -

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
15 алинеја^ 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 13 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 23 од Правилникот за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во Здравствениот дом во Берово, донесен 
со референдум на 21 септември 1987 година. 

2. .Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во означениот здравствен дом на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 28/88 од 6 јули 1988 родина, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност 
со уставното начело на распределба според трудот 
и резултатите од трудот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 20 
од Правилникот е предвидено личниот доход на ра-
ботниците по основот работно искуство да се утвр-
дува во износ од 0,5% од личниот доход по тековен 
труд за секоја година признаен работен стаж, но нај-
многу до 20%. Во член 22 е предвидено дека ( ^ в а -
рените резултати во работата, како посебен основ 
за распределба, се утврдуваат во зависност од ква-
литетот на ^ работата, ефикасноста во користењето 
на работното време, натфрлувањето на плановите 
за работа и заштедите постигнати во трошоците на 
работењето. Во член 23. пак, од Правилникот е 
предвидено за остварените резултати во работата да 
се утврдуваат вари ј аби лни бодови од 1 до 40, за-
висно од вкупниот број години поминати на работа. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 91 и 92 од Законот за здружениот труд на 
работникот во основната организација му припаѓа 
личен доход по основ на тековниот труд и по основ 
на минатиот труд, кој се утврдува според резултати-
те од неговиот труд и според неговиот личен придо-
нес што со својот тековен и минат труд го дал за 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. 

Со оглед на тоа што оспорениот член од Пра-
вилникот мерилата по основот остварени резултати 
во работата на работниците не се поврзани со тру-

дот и резултатите од трудот,, туку само со работно 
искуство, Судот утврди дека овој член од Правилни-
кот, во делот кој го" утврдува бројот на бодовите 
по основот остварени, резултати во работата во за-
висност од бројот на годините поминати на работа, 
не е во согласност односно е во спротивност со озна-
чените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 28/88 
13 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

788 . 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
14 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 5 октомври 1988 година, до-
несе . 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав- , 
носта на член 106 и член 161 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80). 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со одлука У. 
бр. 87/86 од 11 ноември 1987 година, утврди дека 
одредбите од Законот за внатрешни работи означени 
во точката 1 од ова решение не се во согласност со 
Уставот на СР Македонија, затоа што со нив-е пред-
видена различна должина на времето поминато на 
работа во органите за внатрешни работи на работи 
и работни задачи за кои стажот на осигурување се 
смета во зголемено траење, како услов за оствару-
вање на поповолна пензиска основа утврдена во член 
132 став 1 од Законот, во зависност од тоа дали ра-
ботникот во моментот на пензионирањето е' работ-
ник на органите за внатрешни работи или на друг 
орган или организација, со што меѓусебно се дове-
дуваат во нееднаква положба. 

4. Собранието на СР Македонија, заради усогла-
сување на оспорената одредба со Уставот, во рокот 
од шест месеци од денот на доставувањето на одлу-
ката на Уставниот суд на Македонија донесе Закон 
за изменување и дополнување на Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 24/88) 
со кој се изменети членовите 106 и 161, како и член 
132 став 1 од Законот за внатрешни работи. 

На седницата Судот утврди дека со член 2 од 
овој закон е изменет член 132 став 1 во таа смисла 
што е променета должината на времето поминато на 
работа во органите за внатрешни работи на работи 
и. работни задачи! за кои стажот на осигурување се 
смета во зголемено траење, како услов за остварува-
ње на поповолна пензиска основа на работниците во 
органите за внатрешни работи од 10 на 15 години. 
Со член 1 и 3 од овој закон, пак, членовите 106, и 
161 од Законот се изменети на начин што како услов 
за остварување на поповолна пензиска основа за ра-
ботниците кои биле работници на органите за внат-
решни работи, но заминале од нив и се пензиони-
рани како работници на други органи и организа-
ции, е предвидено , да поминале 15 години на рабо-
ти во органите за внатрешни работи на. работи и ра-
ботни задачи за кои стажот на осигурување се сме-
та во зголемено траење, како и работниците кои се 
пензионираат во органите за внатрешни работи спо-
ред одредбите од член 132 став 1 од Законот. 

Од изложеното Судот утврди дека со изедначу-
вањето на должината на работното време поминато 
на работа во органите за внатрешни работи на ра-
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боти и работни задачи за кои стажот на осигурува-
ње се смета во зголемено траење, како услов за 
остварување на поповолна пензиска основа, работни-
ците се доведени во еднаква положба во поглед на 
условите за остварување на ова право, независно од 
тоа дали се пензионираат како работници на орга-
ните за внатрешни работи или на друг орган и ор-
ганизација, поради што утврди дека членовите 106 
и 161 од Законот, со неговите измени и дополнува-
ња, се усогласени со Уставот на СР Македонија. 

Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како во 
точката 1 .од ова решение. 

У. бр. 87/86 
5 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

789 . 
Врз основа на член 5 и 8 од Законот, за здру-

жување во Стопанската комора на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/79 и 50/87) и член 
56 став 1 алинеја 13 од Статутот на Стопанската ко-
мора на* Македонија, Извршниот одбрр на Собрание-
то на Стопанската комора на Македонија, на седни-
цата одржана на 19 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАП-
КАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕС НА СТО-

ПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 
1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на основицата и 
стапката за пресметување придонес за Стопанската 
комора на Македонија за 1988 година, број 08-5764/8 
од 23. XII. 1987 година, објавена во „Службен весник 
на СР Македонија" број 50/87, во точка 2 потточка 
1 бројот „0,900" се заменува со бројот „0,720", а во 
потточка 2 бројот „4,770" се заменува со бројот 
„3,816". 

2. Се врши ослободување од плаќање придонес 
за 1988 година на организациите на здружен труд 
од областа на земјоделието, поради претрпените ште-
ти од сушата, која доби третман на елементарна не-
погода. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јули 1988 го-
дина. 

Бр. 08-4604/5 
19 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Ванчо Здравев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

241. 

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за 
вработувањето („Службен весник на СРМ" бр. 32/87) 
и член 17 од Статутот на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за вработување, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување, во согласност со Соборот, на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 октом-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 13А 1988 ГОДИНА 

Член 1 ) 
Стапката на придонесот за вработување за 19881 

година, што се уплатува на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за вработување, се нама-
лува и изнесува 0,50%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 02-1247 
20 октомври 1988 година 

Скопје Претседател, 
Ангелина Азеска, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

2 4 2 . 
Врз основа на член 57 од Законот за општестве-

на заштита на децата, член 47 т. 8 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата и Одлуката бр. 
11-1739/16 за овластување на Извршниот одбор да 

врши тековно следење и усогласување на приливот 
на изворните приходи на Републичката заедница и 
нивно извршување, како и Препораката на Собрание-
то на СРМ за натамошно растоварување на стопан-
ството, донесена на седницата од 25. X. 1988 година, 
Извршниот одбор на Собранието на Републичката 
СИЗ за нредучилишно и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата, на седни-
цата одржана на 26 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАП-
КА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА СИб ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување пресметковна стапка 

за здружување средства Во Републичката самоуправ-
на интересна заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата за остварување- на додатокот на деца во 1988 
година (^Службен весник на СРМ" бр. 50/87) во чле-
нот 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи-. 

„За ОЗТ од стопанството распределени во облас-
тите од 01 до 11 според Одлуката за единствената 
класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 34/76), се утврдува стапка во висина од 
0,77%". 

Член 2 
Постојните ставови 2 и 3 од член 1 на основ-

ната одлука стануваат став 3 и 4, 

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

сувањето, а се однесува на личниот доход за месе-
ците октомври, ноември и декември 1988 година и 
ќ е се објави во „Службен весник на СР ̂  Македонија". 

Бр, 12-1188/3 
26 октомври 1988 година 

Скопје Претседател, 
Душко Ачовски, е. р. 
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ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

243. 4 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/85) и член 161 »став 1 точка 15 од Статутот на 
Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје,. Собранието на 
Здружената .самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, на седницата 
одржана на 13 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот за за-

коп на 'корисник на здравствена заштита во Скопје. 

Член 2 
Надоместокот за закоп содржи: трошоци за пре-

носот на умреното лице од домот до капела, престој 
во капела, со или без користење на фрижидер, пре-
нос од капела до гробното место, гробна ознака и 
венец и трошоци' за гробното место и погребување. 

Овој вид на трошоци се признава во висина ут-
врдена со Ценовникот на работната организација 
Управа за погреб и гробишта на град Скопје за се-
која одделна услуга, а најмногу во износ од 190.000 
динари независно од возраста на умреното лице. 

Висината на надоместокот утврдена во претход-
ниот став ќе зависи од видот на услугите што се 
користени при законот на умреното лице. 

Член 3 
Покрај, трошоците наведени во член 2 од оваа 

одлука како трошоци сврзани со закоп на умрено 
лице се признаваат и трошоците за сандак зависно 
од возраста на умреното, лице и тоа: 

110.400 динари 

151.200 динари 

240.000 динари 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за утврдување на надоместо-
кот јна трошоците за закоп на корисниците на здрав-
ствена заштита бр. 02-14043/6 од 25 декември 1987 
година. 

Бр. 02-10512/9 
13 октомври 1988 година " 

Скопје 
Претседател, 

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

244. 
Врз основа- на предлозите и мерките за ната-

мошно растоварување на стопанството донесени од 
Извршниот совет на Собранието на СРМ и Изврш-
ниот совет на Собранието на град Скопје и член 
34 од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град 
Скопје, а врз основа на донесената Одлука на ок-
томвриските седници на собранијата на СИЗ за вра-

ботување на (општините: Гази Баба, Карпош, Кисела 
•Вода, Центар, Чаир и собранието на ЗСИЗ за вра-
ботување на град Скопје за овластување на изврш-
ните одбори, извршните одбори на собранијата на 
СИЗ за вработување на општините: Гази Баба, Кар-
пош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието на 
ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на заеднич-
ката седница одржана на 27 октомври 1988 година, 
ја донесоа следната 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Вработените работници во организациите на 

здружениот труд и другите организации и заедници 
од подрачјето на град Скопје, во месеците октом-
ври, ноември и декември 1988 година, да уплатуваат 
придонес за вработување од 0,30%. 

Член 2 
Намалувањето на стапката на придонесот за вра-

ботување се однесува на сите исплати на личен до-
ход за месеците: октомври, ноември и декември 1988 
година. ' 

Член 3 
Оваа одлука да ја спроведе службата на Опште-

ственото книговодство — Филијала Скопје. 

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

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

Бр. 08-6583/1 
27 октомври 1988 година 

Скопје \ 
Претседател, 

Киро Миовски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-

нието Срег. 61). 831 од 8. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-753-3-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради организирање и 
конституирање во РО без ООЗТ со следните подато-
ци: Се запишува бришењето на ООЗТ Студентска по-
ликлиника со н. сол. о. Скопје, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 58, во состав на Студентскиот центар 
„Скопје" со н. сол. о. на ООЗТ Скопје поради ор-
ганизирање и конституирање во Работната органи-
зација — Здравствена станица на Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" Ц. О. Скопје,ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 58. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
831/88. . (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 803 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-753-2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето и престанокот на ООЗТ 
со следните податоци: Се запишува престанокот и 
бришењето за исхрана на (Студентите „Исхрана" со 
Н. Сол. О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 58, во 
состав на Студентскиот центар „Скопје" со н. оол. о. 
на ООЗТ Скопје ул: „Иво Рибар Лола" бр. 58, пора-
ди конституирање на Работната организација во РО 
без ООЗТ. - ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
803/88. (239) 

— за дете до една годишна 
возраст во износ од 

— за дете до 10 годишна воз-
раст во износ од 

— за возрасно лице во износ 
од 

Член 4 
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Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на • СРМ" број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 
46/82, 11/77 и^ 24/88), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на 
Окружниот суд — Штип 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги. исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со б и о г р а ф и и податоци 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СР Македонија —Комиси-
ја за прашања на изборите и именувањата, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 
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