
„ С л у ж б е н весник на С Р М М и з л е г у -
ва ао потреба. Рок за р е к л а м а ц и и 
15 дена. О г л а с и според т а р и ф а т а . 

П р е т п л а т а т а за 1988 г о д и н а 
ва 26.000 динари. Овој број чини 700 
ДИН. Ж и р о Сметка 40100-603-124Ѕ8 

872. 4 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО. ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИ-
ТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените средства на оп-
штините, Републиката и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувач-
ката во 1988 година. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 6 де-
кември 1988 година. 

Бр. 08-3723/1 
6 декември 1988 година 

, Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на- СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУП-
РАБНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располага-

њето со дел од општествените средства на општините, 
Републиката и на самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачката 
во 1988 година („Службен весник на СЕМ" бр. 7/88» 
24/88 и 42/88), во член 1 во заградата сврзникот „и" 
се заменува со запирка, а по бројот „46/88" се до-
даваат зборовите: „и 67/88". 

^ 

Член 2 
Во член 2 став 1 се менува и гласи-. 
„Забраната на располагањето со дел од опште-, 

стоените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во периодот јануари — 
јуни, јануари — септември и јануари — декември 

, 1988'' година се утврдува во процент на пораст во 
однос на остварените средства во истиот период во 
1987 година зголемени најмногу до : 

— Републичкиот буџет 
— општинските буџети 
— Републичката самоуправна ин-

тересна Заедница за здрав-
ствена заштита 

— општинските самоуправни ин-
тересни заедници за здрав-
ствена заштита 

— Републичката самоуправна .ин-
тересна - заедница за опште-
ствена заштита на децата 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за опште-
ствена заштита на децата 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основно 
образование 

— општинските самоуправни ин-
тересни заедници за основно 
образование 

— Републичката самоуправна ин-
, тереска заедница за насоче-

ното образование 
— Републичката самоуправна ин-

тересна заедница на култура-
та 

— општинските интересни заед-
ници на културата 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за научни 
дејности 

— општинските самоуправни ин-
тересни заедници за физич-
ка култура 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјал-
на заштита 

— општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјал-
на заштита 

— општинските самоуправни ин-
тересни заедници за врабо-
тување 

По став 1 се додава нов став 2 ко ј гласи: 
„На приходите на буџетите од средствата на 

населението ќе се применува процентот на пораст 
од 152,9%". . 

Во досегашниот став 2 кој станува став 3 по 
бројот „1" се додаваат зборовите: „и 2". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

137,4 51,3 77,3 
136,1 114,9 133,0 

142,5 149,7 114,3 

142,2 126,6 145,0 

156.5 133,0 115,4 

156.6 150,7 180,0 

155,6 166,4 185,0 

155,6 145,9 153,4 

164,5 156,0 168,5 

153,0 157,7 213,6 

161,8 163,0 150,0 

.158,0 150,0 156,0 

142,5 145,1 140,0 

168,4 163,4 155,0 

168.4 104,6 155,0 

142.5 117,8 130,0 
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873. 
Врз о ш ова иа член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

4Ѓ 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НА ДРУГИТЕ 
ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за избор на органите на управува-
ње и на другите органи во организациите на здру-
жениот труд. 

што Собранието на СРМ го донесе на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оиште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 6 декември 
1988 година. 

Бр. 08-3764/1 
6 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НА 

ДРУГИТЕ ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ, ТРУД 

Член 1 
Во Законот за избор на органите на управување 

и на другите органи во организациите на здруже-
ниот труд („Службен ве аниќ на .СРМ" број 42/77 и 
3/87), во член 10 став 1 зборот „Делегати" се заме-
нува со зборот „делегатите". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Изборите за делегати во работничкиот совет 

на новоорганизираната основна организација се рас-
пишуваат со одлука што се донесува на собирот на 
работниците". 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 
И 4. 

Член 2 
Во член 46 став 1 се менува и гласи: 
„Конкурсот за именување на работоводен орган 

на основната организација го распишува работнич-
киот совет најдоцна три месеци пред истекот на вре-
мето на кое е именуван и се објавува во дневниот 
печат". 

Во став 2 точката на кра јот се брише и се (до-
даваат зборовите-, „и рокот за поднесување пријави 
на 'конкурсот". 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Рокот за поднесување пријави на конкурсот се 

смета од првиот нареден ден од денот на објавува-
њето на конкурсот". 

Член 3 
Член 48 се менува и гласи: 
„Индивидуалниот работоводен орган на основ-

ната организација се именува врз основа н а . јавен 
конкурс по предлог на конкурсна комисија на основ-
ната организација. 

Конкурсната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган на основната организација 
се состои од 6 члена од кои по 3 члена избираат ра-
ботничкиот совет на основната организација од ре-
дот на работниците и извршниот орган на органи-
зацијата на синдикатот во основната организација. 

Конкурсната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган на основната организаци-
ја што врши дејност, односно работи од посебен оп-
штествен интерес се состои од 6 члена од кои по 2 
члена избираат работничкиот совет .на основната ор-
ганизација од редот на работниците, извршниот ор-
ган на организацијата на синдикатот во основната 
организација и собранието на општината на чие под-
рачје е седиштето на основната организација, а во 
основната организација во состав на работната орга-
низација што врши работи од општ интерес за Ре-
публиката двата члена ги избира Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Во основната организација од став 3 на овој 
член со помалку од 10 работници конкурсната ко-
мисија се состои од 3 члена од кои по 1 член изби-
раат работниците на основната организација, изврш-
ниот орган на организацијата на синдикатот во ос-
новната организација иг собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето н а основната организаци-
ја, односно Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија". 

Член 4 
Во член 49 по став 4 се додава нов став 5, ко ј , 

гласи : 
„По утврдување на предлогот од став 1 на овој 

член работничкиот совет во рок од 15 дена донесува 
одлука по предлогот на комисијата". 

Член 5 
Во член 51 став 1 по зборот^ „претседателот" 

се додаваат зборовите: „и на членовите", а во став 
2 зборовите: „2 и 3" се заменуваат со зборовите: 
„2, з и 4". , 

Член 6 

По член 51 се додава нов член 51-а кој гласи: 

„Член 51-а 
Ако на местото индивидуален работоводен ор-

ган, односно претседател на колегијален работоводен 
орган н а основната организација навремено не е име-
нуван нов индивидуален работоводен орган, односно 
гфетоедател на колегијашниот работоводен орган, ра-
ботничкиот совет на основната организација од ре-
дот на работниците во организацијата на тоа место 
именува, без конкурс, вршител на должноста и во 
рок од 30 дена распишува конкурс за именување на 
работоводен орган. 

Во основната организација ко ја врши дејност, од-
носно работи од посебен општествен интерес, одлу-
ката за именување вршител на должноста се доне-
сува со мнозинство на гласови од вкупниот број де-

. легати ( во работничкиот совет и со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на претставниците на оп-
штествената заедница. 

За вршител на должноста не може д а в и д е име-
нувано лицето кое ја вршело функцијата работово-
ден орган во основната организација, а поради не-
навремено распишување на конкурс за именување 
на работоводен орган му истекло времето на кое бил 
именуван". 

Член 7 
Член 53 се брише. 

Член 8 
Член 61 се менува и гласи,: 
„Индивидуалниот работоводен орган, односно 

претседателот и членовите н а колегијалниот работо-
воден орган на работната организација се именува 
врз основа на јавен конкурс по предлог на конкурс-
ната комисија. 

Конкурсната комисија од став 1 н а овој член на 
работната организација се состои од 6 члена од кои 
по 2 члена избираат работничкиот совет на работ-
ната организација од редот на работниците, изврш-
ниот орган на организацијата н а синдикатот во ра-
ботната организација и собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на работната организаци-
ја, а во работната организација што врши работи од 
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општ интерес за Републиката двата члена ги избира 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Конкурсната комисија скд став 1 на овој член на 
работната организација што врши дејност, односно 
работи од посебен општествен интерес се состои од 
6 члена од кои по 2 члена избираат работничкиот 
совет на работната организација од редот на работ-
ниците, извршниот орган на организацијата на син-
дикатот во работната организација и собранието на 
општината на чие подрачје е седиштето на работ-
ната организација, а во работната организација што 
врши работи од општ интерес за Републиката двата 
члена ги избира Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Член 9 
Во член 69 став з зборот „не" се заменува со 

зборот „ќе". 
Член 10 

Член 72-а се менува и гласи: 
„Конкурсната комисија за именување на рабо-

товоден орган во основната и здружената банка-и во 
заедницата за осигурување се состои од 6 члена од 
кои по 2 ^лена избираат собранието на банката, 
односно собранието на заедницата за осигурување, 
извршниот орган на организацијата на синдикатот 
во банката, односно во заедницата за осигурување и 
собранието на општините на чие подрачје е седиш-
тето на основната банка, а во основната банка осно-
вана на подрачјето на две или повеќе општини, во 
здружената банка и во заедницата за осигурување 
двата члена ги избира Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 11 
По член 72-а се додава нов член 72-6 кој гласи. 

„Член 72-6 
Конкурсната комисија за именување на работо-

воден орган во задруга се состои од 6 члена од кои 
по 2 члена избираат задружниот совет, извршниот 
орган на организацијата на синдикатот во задругата 
и собранието на општината на чие подрачје е се-
диштето на задругата". 

Член 12 
По член 73 се додава нов член 73-а кој гласи; 

„Член 73-а 
'Со парична казна од 500.000 до 1.500.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд ако: 

— не распише конкурс за именување на рабо-
товоден орган најдоцна три месеци пред истекот на 
времето на кое е именуван (член 46); 

•— во рок од 15 дена не донесе одлука по пред-
логот на конкурсната комисија (член 49), и 

—̂  е именуван вршител на должноста, а во рок 
од 30 дена не е распишан конкурс за именување на 
работоводен орган (член 51-а). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата со парична 
казна од 100.000 до , 200.000 динари". 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ваат да важат одредбите на законите со кои се уре-
дува составот на конкурсната комисија за именување 
на работоводен орган, освен од Законот за насоче-
ното образование што се однесуваат за именување на 
работоводен орган во организациите на здружениот 
труд за високо образование. 
{ 

Член 14 
Овој _ закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

874. 

Врз основа на член 41 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" број 27/86), Законодавно-^ 
правната комисија на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
октомври 1988 година го утврди Пречистениот текст 
на Законот за станбените односи. 

Пречистениот текст на Законот за станбените 
односи ги опфаќа Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ" број 36/73), Законот за 
изменување на Законот за станбените односи („Служ-
бен весник на СРМ" број 14/75) и Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" број 27/86) во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 13-3649 
октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, 
Иван Гиновски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правата и обврските на граѓаните за добивање и 

користење на стан се утврдуваат оо овој закон, оо 
прописите донесени врз основа на овој закон, оп-
штите акти на давателот на стан на користење и со 
договор за користење на стан. 

г Член 2 
Граѓанин што законито се уселил во стан во оп-

штествена сопственост врз . основа на договор за ко-
ристење на стан се здобива со право тој стан трајно 
и непречено да го користи за задоволување на лич-
ните и семејните станбени потреби под условите оп-
ределени оо овој закон (станарско право), како и сог-
ласно со посебен закон, да учествува во управување-
то со зградата. 

Граѓанин што се уселил во стан во сопственост 
на граѓаните се здобива со правата и обврските утвр-
дени со договорот за користење на тој стан во сог-
ласност со овој закон. 

Одредбите во овој закон што се однесуваат на 
носителот на станарското право сходно се приме-
нуваат и на сопственикот што живее во семејна стан-
бена зграда, односно стан, ако со закон не е поина-
ку определено^. 

Член з 
Право да даваат станови на користење имаат 

работниците во организациите на здружениот труд и 
во другите самоуправни организации и заедници, ка-
ко и органите на општественочполитичките заедници, 
општествено-политичките организации и општестве-
ните организации (давател на стан на користење). 

Право да дава стан на користење има и опште-
ствено-правно лице на кое тоа право го пренел да-
вателот на стан на користење. 

Член 4 
Како стан' односно семејна станбена зграда, во 

смисла на овој закон, се смета вкупноста на просто-
риите наменети за станување, кои сочинуваат една 
градежна целина и по правило имаат одделен влез. 

Како стан односно семејна станбена зграда, во 
смисла на став 1 на овој член, се смета и стан однос-
но зграда што сопственикот и членовите на негово-
то семејство сезонски или повремено го користат за 
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одмор и закрепнување, ако според градежните осо-
бини и можности за користење ги има својствата на 
стан односно станбена зграда. 

Дали семејната станбена зграда, односно станот 
од став 2 на овој член ги има својствата на стан, 
односно станбена зграда утврдува општинскиот орган 
на управата надлежен за станбени работи. 

Член 5 
Зградата за сместување на поединци не се смета 

како станоена зграда, во смисла на овој закон, и со 
неа управува организацијата што како инвеститор ја 
изградила или по друг основ се здобила со неа. 

Член 6 
На становите за привремено сместување и за 

служоени потреби, корисникот на станот не се здо-
бива со станарско право, туку само со правата и об-
врските утврдени со општиот акт на давателот на 
станот на користење, односно со договорот за ' ко-
ристење на стан. 

Член 7 
Стан во општествена сопственост може да- се 

пренаменува во деловен простор во согласност со 
урбанистичкиот план и со прописите на општината 
за распоредот на деловните простории. Давателот на 
стан кој бара одобрение за пренамена на станбен во 
деловен простор должен е претходно во истото место 
да изгради или на друг начин да обезбеди, од сред-
ствата што не се наменети за станбена изградба, 
приближно еднаков вселив стан. 

Граѓанинот што самостојно врши дејност со ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓаните, 
може станот на кој има право на сопственост да го 
пренамени во деловен' простор, ако не користи стан 
во општествена сопственост или не стекнал станарско 
право на стан во сопственост на други граѓани под 
услови и начин што ќе ги утврди општината. 

Одобрение за пренамена од ставовите 1 и 2 на 
овој член дава општинскиот орган на управата над-
лежен за станбени работи. 

Член 8 
Како станбен орган, во смисла на овој закон, се 

смета општинскиот орган на управата надлежен за 
станбените работи. 

Член 9 
Како корисници на стан, во смисла на овој за-

кон се сметаат- носителот на станарокото право, чле-
новите на неговото семејно домаќинство што жи-
веат заедно со него, како и лицата што престанале 
да бидат членови на тоа семејно домаќинство, а оста-
нале во истиот стан. 

Како членови на семејното домаќинство на но-
сителот на с т а н а р с к о г право се сметаат: брачниот 
другар^ децата на носителот на с т а н а р с к о г право и 
на неговиот брачен другар, внуци без родители, кои 
од своето раѓање живееле со носителот на. станар-
ското право, како и лицата кои носителот на ста-
нарското право според законот е должен да ги издр-
жува, односно лицата кои според закон се должни 
да го издржуваат носителот на станарско™ право, а 
кои заедно со него трајно живеат. 

Како станари во смисла на овој закон се сме-
таат: корисниците на станот, како и закушшците на 
деловните простории во станбената зграда. 

" И. СТАНАРСКО ПРАВО 

Здобивање на станарско право 

Член 10 
Со станарско право на стан во општествена соп-

ственост граѓанинот се здобива со денот на закони-
тото вселување во станот врз основа на договор за 
користење на тој стан, односно решение на\ судот 
што го заменува тој договор. 

Член 11 
Граѓанинот може да има станарско право само 

на еден (стан. 

< Член на семејното домаќинство не може да би-
де истовремено и самостоен носител на станарско 
право и на друг стан или дел од стан ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

Како користење на повеќе од еден стан се сме-
та и ако носителот на с т а н а р с к о г право, односно 
член на неговото семејно домаќинство има истовре-
мено во местото на живеење и стан во сопственост 
врз кој не постои станарско право на друго лице. 

Член 12 
Ако едно или повеќе лица што живеат во исто 

семејно домаќинство се здобијат со станарско право 
на повеќе од еден стан, должни се во рок од 15 
дена, од денот на здобивањето со повеќе од еден 
стан, да го известат станбениот орган и истовремено 
да се, изјаснат на ко ј стан ќе го задржат сликарско-
то право. 

Ако лицата од став 1 на овој член не се изјаснат 
на кој од становите ќе го задржат с т а н а р с к о г пра-
во, за тоа ќе одлучи станбениот орган и истовреме-
но ќе нареди испразнување на станот на кој им 
престанало стан ар ското право. 

Член 13 
Ако носителот на с т а н а р с к о ^ право, неговиот 

брачен другар или малолетните членови на негово-
то семејно домаќинство имаат или се здобијат со се-
мејна станбена зграда или стан во сопственост во 
местото на живеење што одговара на потребите на 
носителот на с т а н а р с к о ^ право и на потребите на 
членовите на неговото семејно домаќинство кои за-
едно со него живеат, должен е во рок од 60 дена од 
денот на добивањето или .испразнувањето на семеј-
ната станбена зграда или станот во сопственост, со 
сите корисници на станот, да се исели од станот што 
го користи врз основа на договор за користење на 
стан. 

Одредбите од -став 1 на овој член не се одне-
суваат на носителот на станарското право кој во 
постапка пред станбениот орган ќ е докаже дека соп-
ствената семејна станбена зграда или ставот не од-
говара на неговите потреби и потребите на члено-
вите на неговото семејно домаќинство. Во тој случај, 
давателот на стан на користење чиј стан го користи 
носителот на станарског*) право, ќ е ја издаде семеј-
ната »станбена зграда или стан, на користење за пе-
риодот додека носителот на станарског^ • право го 
користи станот во општествена сопственост. 

Ако давателот на стан на користење не ја изда-
де семејната станбена зграда или станот во сопстве-
ност на носителот на станарското право во рок од 
60 дена, по завршувањето на постапката од став 2 
на овој член, станбениот орган ќ е ја издаде семеј-
ната станбена зграда или станот на користење за пе-
риод додека носителот на с т а н а р с к о г право го ко-
ристи станот во општествена сопственост. 

Сопственикот на семејната станбена зграда или 
станот може и пред истекот на времето на кое е 
склучен договорот од 'ставовите 2 и 3 на овој член, 
да бара од надлежниот суд испразнување на сопстве-
ната семејна станбена зграда или стан заради соп-
ствено вселување. 

Ако носителот на с т а н а р с к о г право . не постапи 
според одредбите на став 1 на овој член, станбе-
ниот орган ќе донесе решение за негово иселување 
од станот што го користи врз основа на договор за 
користење на стан. 

Отуѓувањето на семејната станбена зграда, од-
носно стан извршено во текот на постапката пове-
дена според одредбите на овој член нема влијание 
врз донесувањето на одлуката за иселување ако се 
исполнети другите услови. 

Член 14 
Собранието на општината определува што се 

смета за место на живеење во смисла на став 1 од 
член 13 на овој закон. 

Две или повеќе соседни општини можат дого-
ворно да определат што се смета за место на жи-
веење во смисла на став 1 од член 13 на овој закон. 
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Член 15 
Лице кое е сопственик на стан, односно семејна 

станбена зграда кој со членовите на своето семеј-
но домаќинство сезонски или повремено го користи 
за одмор и закрепнување не може да се здобие со 
станарско право на стан во општествена сопственост. 

Ако носител на станарско право, неговиот брачен 
другар или членовите на неговото семејно домаќин-
ство се здобијат со повеќе од еден стан, односно се-
мејна станбена зграда во сопственост, која тој и чле-
новите на неговото семејство сезонски или повреме-
но Ја користат за одмор и закрепнување, должен е 
во рок од 60 дена од денот ла здобивањето на по-
веќе од еден стки, односно семејна станбена зграда, 
со сите корисници на станот, да се исели од станот 
што го користи врз основа на договор за користење 
на стан. 

Ако носителот на с т а н а р с к о г право не постапи 
.според одредбите од став 2 на овој член, станбениот 
орган ќе донесе решение за негово иселување од 
станот што го користи врз основа на договор за ко-
ристење на стан. 

Член 16 
Како стан што одговара на потребите на носи-

телот на с т а н а р с к о г прав6 и на членовите на него-
вото семејно домаќинство се смета станот кој земај-
ќи ги предвид сите околности, а особено бројот на 
членовите на семејното домаќинство, нивната родбин-
ска поврзаност, возраст и пол, здравствената состој-
ба, бројот на просториите со соодветна опременост, 
како и можноста да биде оспособен за потребите на 
станување на семејното домаќинство доколку, земе-
но во целина, битно не ги влошуваат условите за 
станување. 

Член 17 
Лицето на кое поради вршењето на работи од 

работниот однос или вриењето на функција од ја-
вен интерес му е неопходно потребно да има стан 
во друго место, може, по исклучок, да користи стан 
во општествена сопственост и во тоа место додека, 
трае таквиот работен однос или функција . 

На станот од став 1 на овој член, не може да се 
стекне станарско право, туку неговиот корисник има 
само права утврдени со општиот акт на давателот 
на станот на користење, односно со договорот за ко-
ристење на станот. 

Давателот на станот на користење може со сог-
ласност на лицето од став 1 на овој член, да го 
издаде целиот стан или дел од станот, врз д о ј тоа 
лице е носител на станарско™ право на друг корис-
ник на определено време. 

Член 18 
Носител на станарско право на еден стан може 

да биде само едно лице. 
Кога договорот за користење на стан го склучил 

еден од брачните другари, кои живеат во заедничко 
семејно домаќинство, носител на станарско право 
е и другиот брачен другар, ако со овој закон не е 
поинаку определено. 

Член 19 
Во случај на развод на бракот, поранешните 

брачни другари спогодбено определуваат кој од нив 
ќе остане носител на с т а н а р с к о ^ право. 

Поранешните брачни другари можат да се спо-
годат да продолжат да го користат станот или тој 
стан да го заменат за два стана. 

Ако еден од поранешните брачни другари про-
најде можна замена, а другиот не се .согласи на 
замена на станот или се согласи, а не се спогодат 
кој ќе се всели во кој стан, одлука за тоа донесува 
судот во вонпроцесна постапка по предлог на еден 
од поранешните брачни другари, водејќи сметка за 
станбените потреби на поранешните брачни другари 
и на членовите на нивните семејни домаќинства. 

Поранешниот брачен другар може да поднесе 
предлог до надлежниот суд на чие подрачје е ста-
нот, во вонпроцесна постапка да одлучи кој ќе оста-
не носител на с т а н а р с к о г право, водејќи сметка за 

станбените потреби на поранешните брачни друга-
ри, нивните деца и другите членови на семејното до-
маќинство, кој од брачните другари го добил ста-
нот на користење и дали го добил пред склучување 
на бракот или во брак, можноста за добивање на 
доуг стан, нивната здравствена состојба, материјал-
ните можности., како и за другите околности. 

Судот пред одлучување за предлогот од став 3 
на овој член определува примерен рок кој не може 
да биде подолг од шест месеци, во кој ќе се напра-
ви обид за замена на станот. 

Член 20 
Разведениот брачен другар кој престанал да би-

де носител на с т а н а р с к о г право е должен, на ба-
рање на разведениот брачен другар кој останал но-
сител на станарокото право на 7 станот, да се^ исели 
од станот заедно со членовите на своето семејно до-
маќинство. 

На барање на давателот на станот на користење, 
надлежниот суд може да одлучи брачниот другар, 
кој останал носител на с т а н а р с к о ^ право, да се пре-
сели во друг стан што го нуди давателот на станот 
на користење, ако тој стан ги задоволува потребите 
на носителот на станарско™ право и на членовите 
на неговото семејно домаќинство. 

. Член 21 
Корисниците на станот кои живеат заедно оо 

носителот на станарско™ право имаат право трајно 
и непречено лично да го користат тој стан под усло-
ви определени со овој закон. 

На членовите на семејното домаќинство им при-
паѓа правото според став 1 на овој член и по смрт-
та на носителот на станарско™ право, како и кога 
т о ј од други причини трајно ќе престане да го ко-
ристи станот, освен ако престанал да го користи ста-
нот врз основа на отказ на договорот за користење 
на станот, раскин на то ј договор или врз основа на 
договор за размена на тој стан или врз основа на 
решение на станбениот орган поради користење на 
повеќе од еден стан, како и^во други случаи пред-
видени со посебни прописи. 

. Член 22. 
Кога носителот на станарско™ право трајно пре-

станал да го користи станот, а во станот не останал 
брачен другар како носител на станарско право, 
членовите на неговото семејно домаќинство спогод-
бено меѓу себе ќе определат едно лице за носител 
на станарско™ право и за тоа ќе ја известат друга-
та договорна страна. . 

Ако членовите на семејното домаќинство нема 
да постигнат спогодба во смисла на став 1 на овој 
член, давателот на станот на користење ќе определи 
кој од членовите на семејното домаќинство ќ е биде 
носител на станарско™ право. 

Алсо давателот на станот на користење смета 
дека ниедно од лицата кои останале во станот по 
смртта на носителот на станарско™ право или кога 
тој од други причини трајно престанал да го ко-
ристи станот, нема пр^во да продолжи со користење 
на станот, во смисла на член 21 од овој закон, мо-
же со тужба до падлежниот суд да бара иселување 
на лицата кои останале во станот. 

Член 23 
Ако во случаите од член 22 на овој закон станот 

не бил рационално искористен, давателот на станот 
на користење може да бара од надлежниот суд при-
силно иселување на корисникот на станот. 

Во случаите од став 1 на овој член давателот 
на станот на користење е должен на корисникот" на 
станот да му обезбеди друг стан, кој одговара на 
потребите на неговото семејно домаќинство. 

Права на носителот на станарског право 

х Ч л е н 24 
Без дозвола на носителот на станарското право 

никој не може да се всели во неговиот стан. 
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Носителот на станарското право може од оправ-
дани причини на оекој корисник на станот, освен 
на своите малолетни деца и брачен другар да му 
го откаже натамошното користење на станот, оста-
вајќи му за иселување примерен рок, кој не може да 
биде покус ед 30 дена. 

Ако корисникот на станот, на кој му е откажа-
но натамошното користење на станот, не се -исели 
во рокот од став 1 на овој член, носителот на ста-
н а р с к о ^ право може со тужба до надлежен суд, 
да бара негово иселување. 

Член 25 
Носители на станарско право можат да извршат 

замена на становите само со претходна писмена 
согласност од давателите на становите на корис-
тење. 

Носителот на станарокото право, на кој му е 
даден отказ на договор за користење на станот, не 
може да цзврши замена се додека дадениот отказ 
не биде повлечен или одбиен со правосилна судска 
одлука. ' 

Замена на стан не може да се врши и кога врз 
оанова на решение на надлежниот орган мора да се 
руши зградата или дел на зградата во која е станот. 

Договорот за замена на станови се склучува во 
писмена форма. 

Договорот за замена на станови кој не е склу-
чен во писмена форма, не произведува правно деј-
ство. 

Член 26 
Давателот на станот на користење може да од-

бие да даде согласност за замена на станот само во 
случај ако: 

1) станот е наменет за исклучително користење 
на определен круг лица, согласно со општиот акт на 
давателот на станот на користење, а носителот на 
станарското право кој би се вселил во тој стан не 
му припаѓа на тој круг лица; 

2) во рок од шест месеци на носителот на ста-
нарското право му обезбедил приближно* ист стан 
како оној во кој сака да се всели носителот на ста-
нарското право по пат на замена,-

3) станот е добиен на користење по основ на 
работен однос до истекот на рокот од член 65 на 
овој закон; 

4) на носителот на стан арак ото право, кој по 
пат на замена би се вселил во станот, му е откажа-
но користењето на поранешниот стан поради него-
ва вина; и 

5) со замената битно се влошуваат условите за 
станување на корисниците на станот. 

Одбивањето на давањето согласност за замена на 
станот се дава во писмена форма и мора да биде 
образложено. 

Член 27 
Ако давателот на станот на користење во рок 

од 30 дена од кога му е поднесено барање за дава-
ње согласност не го одбие давањето согласност, ќе 
се смета дека дал согласност. 

Носителот на станарското право на кој му е 
одбиено давањето согласност може во рок од 15 де-

' на, од денот на приемот на. известувањето за одби-
вање на давањето согласност, да поднесе предлог де 
надлежниот суд тој да утврди во вонпроцесна постап-
ка дали постои право на замена. 

Член 28 
Давателот на стан на користење може оо тужба 

во редовен спор да ја повлече дадената согласност 
за замена на стан, , како и да ја побива одлуката на 
вонпроцесниот суд од член 27 став 2 на овој закон, 
ако утврди дека: 

1) носителот на станарското право од неоправ-
дани причини не го користи заменетиот стан и по 
истекот на рок од 30 дена по склучување на догово-
рот за замена; и 

2) со замената на становите е стекната имотна 
корист. ' 

Давателот на стан на користење може да ја пов-
лече дадената согласност и да ја побива одлуката на 
судот од член 27 став 2 на овој закон во рок од 30 
дена, од денот на дознавањето за причините од став 
1 на овој член, а најдоцна во рок од две години по 
извршената замена. 

Во случај кога давателот на станот ќе ја повле-
че дадената согласност за замена на станот, однос-
но кога одлуката на судот од член 27 став 2 на овој 
закон ќе биде поништена, на носителите на станар-
ското право кои извршиле замена на становите им 
престанува договорот за користење на стан. 

Член 29 
Носителот на станарското право не може да го 

издава станот, односно дел од станот во кој живее 
на користење на друго лице. 

Член 30 
Станаракото право може даг престане само во 

случај и на начин предвиден со закон. 
Станарското право може да престане поради . 

отказ само од причини наведени во закон. 

Член 31 
Кога, врз основа на решение од надлежниот ор-

ган, носителот на станарскотр право и членовите на 
нешвото семејно домаќинство треба да се иселат 
од станот од причини кои не можат да им се при-
пишат во вина, тие не можат да бидат присилно 
иселени од станот пред да им се обезбеди вселу-
вање во друг соодветен стан, ако со овој закон не е 
поинаку определено. 

Како соодветен стан се смета станот кој, земај-
ќи ги предвид сите услови на станување, а особено 
големината, удобноста и местото на кое се наоѓа 
станот, битно не ги влошува условите на .станува-
њето на носителот на станарското право и на члено-
вите на неговото семејно домаќинство. 

Обврски на носителот на станарското право 

Член 32 
Носителот на станарското право при користење-

то на станот е должен да постапува грижливо и да 
го чува станот од расипување и оштетување. 

Носителот на станарското право е должен да го 
користи станот на начин со кој на другите носители 
на станарското право не им се попречува мирното 
користење на нивните станбени простории. 

Член 33 
Носителот на станарското право и другите ко-

рисници на станот не смеат да го користат станот 
за друга цел, освен за станување. 

По исклучок, носителот на станарското право и 
членовите на неговото семејно домаќинство одделни 
простории во станот можат да ги користат за врше-
ње дозволена деловна дејност и тоа само со одобре-
ние на станбениот орган, по претходно прибавено 
мислење на куќниот совет. ; 

Условите за користење на одделни простории во 
станот за вршење на деловна дејност, как« и деј-
ностите што можат да се вршат, во станот ги утвр-
дува општината. 

Член 34 
Носителот на станарското право е должен да 

плаќа станарина од денот на вселувањето во станот, 
ако поинаку не е договорено. 

Ако времето во кое станарината треба да се пла-
ќ а не е определено со договор, носителот на станар-
ското право е должен станарината да ја плаќа ме-
сечно однапред и тоа најдоцна до петтиот ден во 
месецот. 

Член 35 
Носителот на станарското право е должен да 

плаќа и соодветен дел од надоместокот за користење 
на заедничките уреди во зградата, ако покрај ста-
нарината таков надоместок се плаќа. 
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Општината ќе го утврди начинот на ко ј се опре-
делува висината на надоместокот што одделни носи-
тели на станар окото право се должни да го плаќаат: 
за користење на заедничките уреди, како и за вре-
мето во кое тој надоместок треба да се плаќа. 

Споровите окблу плаќањето на трошоците за ко- , 
растење на заедничките уреди ги решава судот од 
општа надлежност. 

Член 36 
Носителот на станарското право ги сноси трошо-

' ците на тековното одржување на својот стан, на на-
чин и под услови утврдени со пропис н'а општината, 
односно со општествен договор. 

Член 37 
Носителот на станарското право ги сноси тро-

шоците на поправките што во станот или на други 
делови од зградата ќе ги предизвика сам, по своја 
вина или по вина на станарите на станот. 

За штетата што ќе ја предизвикаат станарите на 
станот по своја вина, одговара носителот на станар-
окото право солидарно со тие лица. 

Член 38 
Носителот на стан ирското право не може да 

врши битни измени во станот без претходно добие-
на писмена согласност од давателот на станот на 
користење. 

Пред да даде согласност од став 1 на овој член, 
давателот на станот на користење е должен да -при-
бави мислење од Куќниот совет. 

Член 39 
Носителот на станарското право е должен да 

дозволи во станот да се вршат работи кои се неоп-
ходни за отстранување на дефектите во тој или друг 
стан, доколку на друг начин тие не можат да се 
отстранат и доколку, нивното отстранување бара не-
сразмерно поголеми трошоци. 

Просториите во кои се вршат работите од став 1 
на овој член мора да бидат доведени во првобитната 
состојба. 

Член 40 -
Носителот на с т а н а р с к о ^ право е должен да 

дозволи повремен преглед на станот во врска со при-
мената на одредбите на овој закон од страна на 
овластен претставник на станбениот орган, како и 
давателот на стан на користење, односно претстав-
ник на самоуправната интересна заедница на стану-
вањето. 

Член 41 
По престанокот на договорот за користење на 

станот носителот на с т а н а р с к о ^ право е должен да 
му го предаде станот на давателот на станот на ко-
ристење, односно на самоуправната интересна заед-
ница на станувањето во состојба во која го примил, 
земајќи ги предвид измените до кои дошло поради 
редовната употреба на станот. 

За примопредавањето на станот се составува за-
писник. 

Ако договорните страни не се спогодат во по-
глед на состојбата во која се наоѓа станот, секоја 
договорна страна -може да бара таа состојба да се 
утврди во постапка за обезбедување на докази ка ј 
надлежниот суд. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

Давање стан на користење 

Член 42 
Стан може да се даде на користење само на еден 

носител на станарско право. 
Давателот на станот на користење го дава ста-

нот на користење во согласност со самоуправниот 
општ акт, односно со -општиот акт за давање стан 
ма користење со кој се уредуваат условите и начи-
нот на давање станови на користење. 

Член 43 
Врз основа на пријавените потреби на работни-

ците, а во согласност со самоуправниот општ акт, 
односно со општиот акт за давање стан на користе-
ње, надлеЗкниот орган на давателот на стан на ко-
ристење утврдува ред на првенство во давањето стан 
на користење. 

Измените во редот' на првенството за решавање 
на станбените потреби се вршат до донесувањето на 
одлуката за давање стан на користење. 

Давателот на стан на користење е должен да по-
веде постапка за давање стан на користење најдоц-
на во рок од 30 дена од денот на здобивањето пра-
зен стан или од денот на склучувањето договор за 
изградба на стан, а неговата изградба е започната. 

За празен стан, во смисла на став 3 од овој 
член, се смета и станот во кој живее носителот на 
станарското право кој со правосилна одлука добил 
на користење друг стан. 

Член 44 
Со самоуправниот општ акт од став 2 на член 

42 од овој закон се утврдува и обврска за здружу-
вање на сопствени средства со општествените сред-
ства заради здобивање со станарско право на стан 
во општествена сопственост, ошовите и мерилата за 
здружување, како и роковите и начинот на враќа-
ње на сопствените средства во согласност со заед-
ничките основи и мерила за здружување на сопстве-
ни со општествени средства за здобивање со станар-
ско право утврдени со Општествениот договор за 
заеднички критериуми и мерила за решавање на 
станбените потреби на работниците во организациите 
на здружениот труд и работните заедници. 

Член 45 
Ако давателот на стан на користење не даде 

празен стан на користење најдоцна за 30 дена од 
денот на довршувањето, односно испразнувањето на 
станот, должен е да ја плаќа станарината и да ги 
намирува другите обврски за цело време додека ста-
нот не се даде на користење.. 

За испразнети станови куќниот совет го известу-
ва надлежниот орган на давателот на стан на корис-
тење и самоуправната интересна заедница на стану-, 
вањето. 

Член 46 
- Работникот кој смета дека со давањето стан на 

користење на друго лице е повредена постапката за 
давање, стан на користење утврдена со самоуправ-
ниот општ акт за давање стан на користење на не-
говата основна организација на здружениот труд, 
односно работната заедница, а повредата на постап-
ката може битно да влијае врз актот за давање стан 
на користење иди дека лицето кое добило стан на 
користење не ги исполнува условите пред вил еип со 
самоуправниот општ акт за давање, стан на користе-
ње или дека станот е даден на користење без прет-
ходно да се донесе самоуправен општ акт за дава-
ње стан на користење иди дека барањето на работ-
никот не е внесено РО листата на редот на првен-
ство за решавање на станбените потреби, има право 
да погднеое предлог до надлежниот . СУД заради заш-
тита на своите права 

Лицето кое се наоѓа во станот, по правосилност* 
на одлуката на СУДОТ за поништување на актот, еп 
ко ј тој стан МУ е доделен на користење, ќе се смета 
за бесправно вселено лиле. 

До донесување на правосилна одлука, СУДОТ мо-
же привремено да. забрани вселување во стан што е 
предмет на спорот. 

Член 47 
Лапање на користење станови за службени пот-

реби и станови за привремено сместување, се уре-
дува со самоуправен општ акт. односно со општ акт 
на да^атетгот на станот на користење. 

Станови за службени потреби се сметаат оние 
гтажоо.и чие користење е счпзано со вршење на служ-
бена должност и функција што ќе ја утврди давате-
лот со самоуправен општ акт,, односно со општиот 
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акт од став 1 на овој член ' (станови во згради на 
казнено-поправни установи, вс кругот на воените ка-
сарни, аеродроми и други воени објекти, за чување 
на пруга, брани, настојници на згради и слично). 

Станови за привремено сместување се сметаат 
привремените работнички станови на градилиште, 
бараките и слично. 

Договор за користење на стан 

Член 48 
Договор за користење на стан во општествена 

сопственост се склучува меѓу носителот н а стан ар еко -
то право и самоуправната интересна заедница на 
станувањето, врз основа на акт на давателот на ста-
нот на користење. 

Член 49 
Договорот за користење на стан особено ги со-

држи : 
1) назначувањето на договорните страни,-
2) улицата и бројот на зградата во која се нао-, 

ѓа станот, означувањето на станот според неговата 
положба во зградата и бројот на станбените просто-
рии,-

3) актот за давање стан на користење; 
4) висината на износот на станарината, времето 

во кое таа треба да се плаќа и денот кога почнува 
да тече станарината; 

5) правата и обврските за користење на заеднич-
ките простории и уреди во зградата; 

6) износот и начинот на плаќање на надоместо-
кот за користење на заедничките простории и уреди 
ако тој надоместок се плаќа покра ј станарината; 

7) обврска на самоуправната интересна заедница 
на станувањето во поглед на инвестиционото одржу-
вање на зградата, односно станот и заедничките про-
стории и уреди; 

8) обврски на носителот на станарско™ право за 
тековното одржување на станот, и 

9) местото и датумот на склучување на догово-
рот и потписи на договорните страни. 

Член 50 
Договорот за користење на стан се склучува на 

неопределено време. 
Договорот за користење на стан може да се 

склучи и на определено време, освен во случаите од 
став 3 на член 17 и став з на член бб од овој за-
кон и кога станот се доделува на привремено корис-
тење до обезбедување на друг договорен стан, од-
носно кога надлежен орган одлучил зградата во која 
се наога станот да се урива во рок не подолг од три 
години од денот на склучувањето на тој договор. 

Во случаите од став 2 на овој член договорот за 
користење на стан склучен на определено време, ос-
танува во сила како договор склучен на неопределе-
но време, ако не се обезбеди договорениот стан, од-
носно ако не се отпочне со уривање на станбената 
зграда пред истекот на тој рок. 

Член 51 
Ако самоуправната интересна заедница на ста-

нувањето во рок од 30 дена од денот на поднесеното. 
барање не склучи договор за користење на станот, 
надлежниот суд, по барање на лицето кое треба да 
го користи станот, донесува одлука во вонпроцесна 
постапка ка ја го заменува договорот за користење на 
стан. 

Одлуката донесена според став 1 на овој член 
го заменува договорот за користење на станот доде-
ка тој договор не биде склучен според одредбите 
на овој закон. 

Член 52 
Договорот за користење на стан се склучува во 

писмена форма . 
Договор за користење на стан што не е склучен 

во писмена ф о р м а нема правно дејство. 
Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член ва-

жат и за измените на договорот за користење на 
стан. 

Член 53 
По склучувањето на договорот за користење на 

стан претставникот на самоуправната интересна заед-
ница на станувањето е должен да му го предаде ста-
нот на користење на носителот на станарско™ право. 

Член 54 
При предавањето на станот на носителот на ста-

нарско™ 'право се составува посебен записник во кој 
се внесуваат податоците за состојбата во која се нао-
ѓа станот и уредите во станот во моментот на пре-
давањето. 

Записникот го потпишуваат договорните страни. 
Ако состојбата на станбените простории и не-

иоправеостите што постојат во нив не се утврдат со 
записник при предавањето, се претпоставува дека 
станот е предаден во исправна состојба. 

Член 55 
Носителот на станарско™ право може од само-

управната интересна заедница на станувањето пис-
мено да бара да изврши неопходни поправки, заради 
одржување на станот или зградата во состојба во 
која мора да се одржува според пропишаните нор-
мативи. 

Ако самоуправната интересна заедница на стану-
вањето не ја изврши неопходната поправка во рок 
од 30 дена од денот на поднесување™ барање, но-
сителот на станарско™ право може сам да изврши 
поправка и сторените трошоци, во висина на делот 
на тековното одржување, да ги одбие од станарина-
та доколку нивниот износ не го преминува едного-
дишниот износ на станарината. , 

Член 56 
Носителот на станарско™ право може да се все-

ли во станот по склучувањето на договорот за ко-
ристење на станот ако со овој закон или со општиот 
акт на давателот на станот не е поинаку определено. 

Член 57 
Ако носителот на станарско™ право без оправ-

дани причини не се всели во станот во рок од 30 
дена од денот на склучувањето на договорот, то ј го 
губи правото на користење на станот. 

Во рокот од став 1 на овој член не се смета 
времето што на носителот на станарско™ право му 
е потребно за подготвување на станот за вселува-
ње, но не подолго од три месеци. 

Член 58 
Ако некое лице се всели во стан или во зае.ЦЈ 

нички простории на зграда спротивно на одредбите 
од овој закон, секое лице може да му предложи на 
станбениот орган да донесе решение за испразнува-
ње на станот, односно заедничките простории. 

Постапката од став 1 на овој член е итна, а се 
поведува и се води по службена должност. 

Против решението од став 1 на овој член може 
во рок од три дена да се поднесе жалба која не го 
задржува извршувањето на решението. 

Трошоците на присилното испразнување на ста-
нот и трошоците настанати во време на користење 
на станот без законски основ (станарина, греење, 
струја, вода, евентуалните оштетувања од употребата 
на станот и друго) паѓаат на товар на лицето кое се 
иселува. 

Давателот на станот на користење и носителот 
на станарското право, односно лицето на кое е да-
ден станот на користење, има право на надомест на 
штета од соодветната општественонполитичка заедни-
ца, а која настанала заради ^ п о с т а п у в а њ е на над-
лежниот орган за иселување на лицата кои без пра-
вен основ се вселиле во стан. 

Отказ на договорот за користење на стан 

Член 59 
Отказ на договор за користење на стан може да 

му се даде на носителот на станарското право ако: 
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— носителот на станарско™ право или друг ста-
нар го користи станот спротивно на договорот или 
на начин со кој на станот, заедничките простории 
или уреди по нивна вина им се нанесува штета; 

—« носителот на станарско™ право го издава ста-
нот, односно дел од станот во кој живее на корис-
тење на друго лице; 

- — носителот на с т а н а р с к о г право или друг ста-
нар го користи станот на начин со кој му се-попре-
чува на друг станар мирно™ користење на станот,- и 

— носителот на станарско™ право заостане со 
плаќањето на станарината и другите трошоци во 
врска со користењето на станот за време од три ме-
сеци едноподруго или подолго време во кое и да 
Зи ло време на користењето на станот, освен од при-
чина наведена во член 55 на овој закон. 

Член 60 
Отказ договорот од причините наведени во 

член 59 од овој закон може да се даде ако носите-
лот на станарско™ право претходно писмено е опо-
менат и ако во определениот рок не ги отстрани 
причините поради кои може да се даде отказ. 

Упатување на писмена опомена од став 1 на 
овој член не е потребно, ако е со одлука на судот 
или со решение на управниот орган правосилно ут-
врдена одговорноста на носителот на станарско™ 
право или на друг станар за дејствата поради кои се 
дава отказот. 

Член 61 
Отказ на .договорот за користење на стан може 

да му се даде на носителот на станарско™ право и 
кога тој и членовите на неговото семејно домаќин-
ство кои живееле заедно со него ќе престанат да го 
користат станот непрекинато подолго од шест месе-
ци, а за тоа време престојувале во земјата. 

Ќ е се смета дека станот не е користен и во. слу-
чај кога носителот на станарско™ право само по-
времено навраќа во станот, односно кога целиот 
стан го издава на друго лице. 

Отказ на договор според став 1 на овој член не 
може да се даде на : 

— лице што е повикано на служба во ЈНА; 
— лице што се наоѓа на лекување,- и 
— лице што привремено отишло во друго место 

во земјата од причини наведени во член бб на овој 
закон. 

Член 62 
Отказ на договор за користење на стан може да 

му се даде на носителот на станарско™ п р а в о и ко-
га тој и членовите на неговото семејно домаќинство 
кои живеат заедно со него престанале д а го корис-
тат станот непрекинато подолго од една година, а 
за тоа време престојувале во странство. 

Отказ на договорот за користење на стан според 
став 1 на овој член не може да му се даде на но-
сителот на станарско™ право кој престојувал во 
земјата или во странство од причините наведени во 
член бб од овој закон. 

Член 63 
Н а носителот на станарско™ право не може да 

му се откаже договор за користење на станот затоа 
што не ја платил станарината или надоместокот за 
користење на заедничките уреди за време додека 
бил привремено без работа, ако за тоа време ја пла-
тил станарината и другите трошоци во врска со ко-
ристењето на станот, сразмерно со износот на мате-
ријалното обезбедување што го примил за тоа време 

Како привремено невработено се смета лице кое 
поради привремена невработеност прима материјал-
но обезбедување од службата за вработување на ра-
ботници или кое поради истек на одредено време 
од објективни причини не прима такво Обезбедување 

Неплатениот дел од станарината и од другите 
трошоци во врска со користењето на станот, носи-
телот на станарско™ право е должен, кога ќ е се вра-
боти, да го намири најдоцна во рок три пати по-
долг од времето во кое бил привремено бе^ работа. 

Член 64 
Отказот на договорот за користење на станот 

од причините наведени во претходните одредби на 
овој закон го дава самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето, односно сопственикот на семејна-
та станбена зграда или сопственикот на станот како 
посебен дел на зграда. 

Член 65 
Н а носителот на станарско™ право на кој му е 

даден станот на користење по основ на неговиот ра-
ботен однос, давателот' на станот на користење мо-
же да му даде отказ на договорот за користење на 
станрт кога на носителот на станарско™ право му 
престане работниот однос врз основа на негово ба-
рање, поради самоволно напуштање на работата, по-
ради исклучување од работната заедница или поради 
осуда со правосилна одлука за кривично дело на каз-
на која по сила на закон повлекува престанок на ра-
ботниот однос. 

Во случаите од став 1 на овој член давателот на 
станот на користење м о ж е да го откаже договорот 
за користење на стан најдоцна три месеци по преста-
нокот на работниот однос на носителот на станарско-
то право. 

Одредбите од став 1 на овој член не се приме-
- нувааг ако носителот на станарско™ право подол-

го од 10 години бил во работен однос со давателот 
на станот на користење. 

На работникот кој има 20 години вкупен рабо-
тен стаж, а подолго од пет години работи во основ-
ната организација на • здружениот труд или во друга 
организација, односно заедница во која добил стан 
на користење, не може да му престане станарско™ 
право според одредбите од став 1 на овој член. 

На работникот избран, односно именуван на са-
моуправна јавна или друга рпштествена функција 
чие вршење бара привремено да му престане работ-
ниот однос во организацијата на здружениот труд 
или во друга организација, односно заедница не мо-
же да му престане станарско™ право според одред-
бите од став 1 на овој член. 

Договорот за користење на стан, склучен по ос-
нов на работниот однос, не може да му се откаже 
на носителот на станарско™ право поради пензио-
нирање. 

Член бб 
Лицата кои одат на работа во друго место во 

земјата или во странство, го задржуваат своето ста-
нарско право за време на тоа отсуство, но најдолго 
10 години. 

Лицата кои одат во странство на школување, спе-
цијализација, давање на уметнички приредби, при-
редување изложби или. на лекување го задржуваат 
станарско™ право, но најдолго пет години. 

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член се долж-
ни најмалку 30 дена пред одењето во друго место 
во земјата или во странство за тоа да го известат 
давателот на станот на користење и за време™ за 
кое давателот на станот на користење може, со сог-
ласност на носителот на станарско™ право, да го 
издаде целиот стан или дел од станот на користење 
на определено време. 

Ако носителот на станарско™ право целиот стан 
или дел од станот го издаде на користење, спротив-
но на став 3 од овој член, секое лице може да бара 
иселување на вселеното лице врз основа на одред-
бите на член 58 од овој закон. 

Член 67 
Отказ на договорот за користење на стан се 

дава на носител на станарско право кој ќе добие 
кредит за купување, односно изградба, доградба, над-
градба или реконструкција на сопствена станбена 
зграда или стан од средствата наменети за станбена 
изградба. 

Давателот на кредитот од став 1 на овој член 
е должен во рок од 60 дена од склучувањето на до-
говорот за користење на кредитот да го извести 
давателот на станот на користење чиј стан користи 
корисникот на кредитот. 
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Член 68 
Отказ на договорот за користење на стан му се 

дава на носителот на станарског« право со тужба, 
ко ја се поднесува до надлежниот суд. 

Споровите по тужба за отказ на договор за ко-
ристење на стан се итни. 

Член 69 
Одлуката ср која се усвојува отказот на договор 

за користење на стан не може присилно да се извр-
ши додека не истече рокот што ќе го определи су-
дот за доброволно извршување на одлуката, а кој 
не може да биде пократок од 15 дена, ниту подолг 
од 30 дена од денот на доставувањето на правосил-
ната одлука на носителот на станарско™ право, освен 
во зимскиот период. 

Член 70 
Договорот за користење на стан престанува ако 

зградата во која е станот мора да се урива врз 
основа на правосилно решение за експропријација, 
односно врз основа на правосилно решение од над-
лежниот орган како склона на паѓање или врз осно-
ва на решението со кое се утврдува дека станот не 
одговара на хигиенските услови за живеење. 

Во случаите од став 1 на овој член на носителот 
на станарско™ право не му се дава отказ на дого-
ворот за користење на стан, а неговото иселување и 
иселувањето на другите корисници и станари се врши 
врз основа на решението на станбениот орган. 

Иселувањето на носителот на станарско™ право 
и другите корисници, од причините наведени во став 
1 на овој член, може да се изврши по обезбедува-
њето на друг, соодветен стан, ако со посебен закон 
не е поинаку определено. 

Член 71 
Носителот на станарско™ право може догово-

рот за користење на стан да го откаже секогаш не 
наведувајќи ја причината за отказот на договорот. 

Носителот на станарско™ право го откажува до-
говорот по писмен пат. 

Отказниот рок не може да биде пократок од 
30 дена. 

Член 72 
Носителот на станарско™ право може да го пов-

лече својот отказ на договорот за користење н а стан 
се додека давателот на станот на користење не го 
издаде тој стан на друго лице. 

Член 73 
Обврската на носителот на станарско™ право 

да се исели од станот се однесува и на другите ста-: 
нари на тој стан, ако со овој закон не е поинаку оп-
ределено. 

Ако на носителот на станарско™ право поради 
засновање на работен однос на неопределено време 
или поради преселување му е даден на користење 
стан на друго место, членовите на неговото семејно 
домаќинство, како и неговите родители кои три го-
дини пред неговото иселување живееле со него во за-
едничко домаќинство, го задржуваат станарско™ пра-
во на поранешниот стан. 

Ако во случајот од став 2 на овој член станот 
останува нерационално искористен, давателот на ста-
нот на користење може да бара присилно иселување 
на членовите на неговото, семејно домаќинство, од-
носно на родителите под услов да им обезбеди друг 
стан к о ј одговара на нивните потреби. 

Член 74 
Договорот за користење на стан склучен на оп-

ределено време престанува со истекот на времето на 
кое е склучен. 

Ако по истекот на времето на кое е склучен до-
говорот, станот не биде испразнет и предаден, дава-
телот на станот на користење може да поднесе туж-
ба до надлежниот суд за испразнување на станот. 

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СОПСТВЕНИКОТ 
НА 'СЕМЕЈНА СТАНБЕНА ЗГРАДА 

Член 75 
Сопственикот на семејна станбена зграда може 

стан во својата зграда да издаде на користење докол-
ку не го користи сам или членовите на неговото се-
мејно домаќинство. 

Општината може да донесе пропис со кој ќе се 
регулираат условите и начинот на издавање на ко-
ристење на станови во сопственост на граѓаните. 

Член 76 
Корисникот на станот од член 75 на овој закон 

не се здобива со станарско право, туку само со пра-
вата и обврските утврдени со договорот за користе-
ње на станот. 

Корисникот на станот не може да ги даде на 
друго лице ниту во целина ниту делумно станбените 
простории што ги користи врз основа на договорот 
за користење на станот доколку с о ' т о ј договор не е 
поинаку определено. 

Член 77 
Договорот за користење на стан меѓу сопствени-

кот на семејна станбена зграда, односно стан и ко-
рисникот на станот се склучува во писмена форма. 

Договорот од став 1 на овој член ги содржи еле-
ментите од член 49 став 1 на овој закон, со исклу-
чок на точките 3, 7 и 8. 

Освен елементите од став 2 - на овој член дого-
ворот за користење на стан во сопственост на гра-
ѓаните содржи и одредби за времето на кое е склу-
чен 'договорот и за отказниот рок. 

Член 78 
Со договорот за користење на стан во сопстве-

ност на граѓаните може да се предвиди давателот 
на станот на користење д а има право да го откаже 
договорот за користење на стан и поради тоа што 
во станот /има намера да се всели сам, неговите пол-
нолетни деца или неговите родители. 

Отказот од став 1 на овој член не може д а се 
даде пред истекот на една година сметано од денот 
на склучувањето на договорот, со отказен рок кој 
не може да биде пократок од три месеци. 

Член 79 
Договорот за користење на стан се склучува на 

определено или неопределено време. 
Договорот за користење на стан склучен на оп-

ределено време не може да биде пократок од една 
година. 

По исклучок, само по барање на корисникот на 
станот, договорот може да се склучи и на пократок 
рок. 

Член 80 
Договорот з а користење на стан склучен на 

определено време престанува со истекот на времето 
за кое е склучен. 

Член 81 
Корисникот на станот може договорот за ко-

ристење на стан да го откаже секогаш не наведувај-
ќи ја причината з а отказ на договорот. 

Отказот од став 1 на овој член се врши по пис-
мен пат. 

Отказниот рок не може д а биде покус од 30 
дена. 

Член 82 
Договорот за користење н а стан склучен на не-

определено време престанува врз основа на отказ. 
Отказот на договорот се дава во рокот опреде-

лен со договорот кој не може да биде пократок од 
три месеци. 

Отказот од став 2 на овој член се дава со отка-
зен налог преку надлежниот суд. 

На постапката по приговорот соодветно се при-
менуваат прописите на процесната постапка кои се 
однесуваат на платниот налог. 
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Член 83 
Сопственикот на семејна станбена зграда е дол-

жен примерок од договорот да му достави на стан-
бениот орган. 

Член 84 
Општината може да го утврди највисокиот из-

нос на станарината. 
Член 85 

Сопственикот на семејна станбена зграда има 
право да се всели во празен стан во својата зграда. 

Ова право сопственикот го има без оглед на тоа 
дали тој користи стан во таа или во некоја друга 
зграда, како и без оглед на тоа дали станот со не-
говото живеење во него ќе биде рационално иско-
ристен. 

Член 86 
Ако повеќе сопственици на семејна станбена згра-

да истовремено имаат намера да се воелат во празен, 
стан, во случај на спор решава надлежниот суд во 
вонпроцесна постапка. 

Член 87 
Сопственикот на семејна. станбена зграда има 

право станот што го користи во своја или друга 
зграда да го замени за друг свој стан.. 

Сопственикот има право на тоа ако на носите-
лот на станарското право му понуди во замена друг 
стан кој земајќи ги предвид условите на станување, 
а посебно големината, удобноста и местото на кое 
се наоѓа станот, битно не ги менува условите на 
станувањето на носителот на станарското право и на 
членовите на неговото семејно домаќинство. 

Сопственикот има право, според одредбите од 
ставовите 1 и 2 на овој член, да изврши замена на 
станот и заради- вселувањето на свое полнолетно дете 
или родители. - ' 

Член 88 
Ако повеќе сосопственици на семејна станбена 

зграда бараат замена на своите станови за ист стан 
во таа зграда за тоа кој сосопственик има право на 
замена на тој стан, одлучува надлежниот суд во вон-
процесна постапка. 

Член 89 
Ако носителот на станарското право не се согла-

си со замена, сопственикот на семејната станбена 
зграда може своето право на замена да го оствари 
пред надлежниот 'суд во вонпроцесна постапка. 

Член 90 
Сопственикот на семејна станбена зграда по чие 

барање се врши замената на становите, ги сноси и 
трошоците на преселувањето на носителот на станар-
ското право. 

Сопственикот е должен, по барање на носителот 
на станарскпто право,, износот на тие трошоци пред 
преселувањето да го положи во депозит ка ј над-
лежниот суд на чие подрачје се наоѓа станот што го 
добива сопственикот во замена. 

Висината на износот на трошоците ја определи 
ва надлежниот суд во вонпроцесна постапка, доколку 
странките не се спогоди не за тоа. 

Член 91 
Правата и обврските што му припаѓаат на соп-

ственикот на семејната станбена зграда, му припа-
ѓаат и на сопственикот на (стан како на посебен дел 
од зграда. 

Вишок на станбен простор 

Член 92 
Со општествен договор се утврдуваат мерила за 

рационално користење на стан имајќи ја предвид 
функционалноста на станот и бројот на кори (жиците 
на станот, како и нивната возраст, пол, занимање и 
слично и начинот на плаќање и користење на на-
доместокот за користење на дел од станот кој прет-
ставува вишок на станбен простор. 

Член 93 
Сопственикот кој живее во семејна станбена згра-

да, односно стан кој е предмет на присилна про-

дажба заради долг го задржува правото на станува-
ње, но најдолго две години од денот на извршува-
њето на присилната продажба со права и обврски 
на носителот на станарско право. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
'Со парична казна од 20.000 до 30.000 ќе се каз-

ни организација на здружениот труд и друго правно 
лице кое: 

1) ќе даде празен стан на двајца или повеќе но-
сители на станарско право (член 42 став 1 и член 

110); 
2) во рок од 30 'дена не поведе постапка за да-

вање празен стан на користење (член 43 став 3); и 
3) устанс^ви нови состанароки односи спротивно^ 

на член 112 став 1 од овој закон. 
Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворно лице на организацијата на здружениот труд и 
на другото правно лице. 

Член .95 
Со парична казна од 3.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок лице кое-. 
1) не го извести станбениот орган дека се здо-

било со станарско право на повеќе од еден стан 
(член 12 став 1); 

2) во рокот од член 13 на овој закон не се исе-
ли од станот кој го користи врз основа на договор 
за користење на стан или не го извести давателот 
на станот, односно (станбениот орган дека има во соп-
ственост стан кој не одговара на неговите потреби и 
потребите на членовите на неговото семејно дома-
ќинство кои со него заедно живеат; 

3) издава стан или дел од станот спротивно на 
одредбите на член 17 став 3 од овој закон,-

4) склучува договор за замена без писмена сог-
ласност на двајцата даватели на станот (член 25 
став 1); 

5) заменува стан спротивно на одредбите на 
член 25 од овој закон,-

6) стан или дел од станот издава на друго лице 
(член 29); 

7) го користи станот спротивно на одредбите на 
член 32 од овој закон,-

8) го КОРИСТИ или издаде станот за вршење на 
деловна дејност без одобрение (член 33); 

9) изврши измени во станот без -претходно до-
биена писмена согласност од давателот на станот 
на користење (член 38); 

10) нема да дозволи во неговиот стан да се из-
вршат работите од член 39 на овој' закон,-

11) нема да дозволи повремен преглед на станот 
од овластен претставник (член 40); 

12) по престанокот на станарско^ право нема 
да го предаде станот " а давателот на станот на ко-
ристење, односно на самоуправната интересна заед-
ница на станувањето Ги лен 41); 

13) ќ е се всели чо стан за кој СУДОТ донел одлу-
ка за привремена забрана за вселување (член 46 
став 3) ; 

14̂  ќе се всели во стан иди во заеднички ПРОСТО-
РИИ на. зграда спротивно на одредбите од член 56 
на овој закон,-

15) целиот иди дел од станот го издава на ко-
ристење спротивно на став 3 од член бб на овој за-
кон; 

16) не го достави договорот за користење на стан " 
до станбениот орган (член 83): 

17) за дејствие од точка 3 на став 1 на член 94 
од овој закон,- и 

18) мема да. дозволи вршење на поправки во 
стан заради издвојување на состанарски делови во 
станот (член 111 -стап 2). 

Член 96 
Со парична казна, од 2.000 до 10.000 динари ќ^ 

се казни за прекршок правно лице кое: 
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1) издава или користи простории наменети за 
станување за деловни простории (член 7 став 2); 

2) празен стан нема да го издаде на користење 
по рокот од три месеци, откако станот останал пра-
зен (член 43 став 3); 

3) доделило станбен кредит, а за тоа не го из-
вестило давателот на стан чиј стан користи корис-
никот на кредитот (член 67 став 2); 

4) по влегувањето во сила на овој закон празен 
стан издава на користење на повеќе носители на ста-
нарско право (член 110); и 

5) издало на користење стан спротивно на оп-
штиот акт на давателот на стан на користење (член 
42 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна до 500 динари и одговорното лице 
во правното лице. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 97 
Постојните договори за користење на стан, склу-

чени пред денот на влегувањето во сила на овој за^ 
кон, остануваат во сила. 

На правата и обврските што произлегуваат од 
постојните договори ќе - се применуваат одредбите 
на овој закон. 

Член 98 
Давателот на стан во општествена сопственост со 

слободно договорена станарина, во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
со општ акт ќе ги уреди односите со корисниците 
на овие станови.. 

Член 99 
Корисниците на стан во -семејни станбени згра-

ди и станови како посебни делови на згради во соп-
ственост на граѓани, ги имаат сите права и обврски 
на носител на станарско право ако во станот се 
вселени врз основа на акт од надлежниот орган или 
на станот стекнале станарско право. 

Сопствениците на семејни станбени згради и 
станови од став 1 на овој член ги имаат правата на 
давателот на станот на користење. 

Член 100 
На лицето кое стекнало статус на заштитен пот-

станар според прописите што важеле до влегувањето 
во сила на овој закон, односно ПЈТО станбената про-
сторија ја користи врз основа на акт од станбениот 
орган или што станбената просторија почнало да ја 
користи пред 14 јули 1954 година или што надомес-
токот на користење на станбената просторија го пла-
ќало непосредно на организацијата за стопанисува-
ње, со станбени згради или со станот, кој не е носи-
тел на станарскотс право на станот во кој таа про-
сторија се наоѓа, му се признава својство на соста-
нар, согласно со членовите од 108 до 111 на овој 
закон. 

Член 101 
Ако до влегувањето во сила на овој закон пос-

тапката не е правосилно завршена, таа ќе се довр-
ши според прописот што се применува до влегува-
њето во сила на овој з.акон. 

Ако против решението донесено според одредби-
те на Законот за станбени односи („Службен лист 
на СФРЈ" број 11/66 и 32/68), кои одредби престана-
ле да важат со денот на влегувањето во сила на овој 
закон, е изјавена жалба или против таквото реше-
ние е изјавена жалба пред влегувањето во сила на 
овој закон, а до неговото влегување во сила не е 
донесено решение по жалбата, решението по жалба-
та ќе се донесе според одредбите на Законот за 
станбени односи што престанаа да важат со денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Ако во случајот од став 2 на овој член решение 
се донесе и предметот му се врати на првостепениот 
орган на повторна постапка по влегувањето во сила 
на овој закон, постапката ќе продолжи и предметот 
Ќе се расправи според одредбите на овој закон. 

Член 102 
Ако едно или -повеќе лица кои живеат во исто 

семејно домаќинство се здобиле со станарско право 
на повеќе од еден стан, се должни во рок од 15 
дена, од влегувањето во сила на овој закон, да го 
известат станбениот орган и истовремено да ' се изјас-
нат на ко ј стан ќ е го задржат станарското право. 

Ако лицата од став 1 на овој член не се изјаснат 
на кој од становите ќе го задржат станарското пра-
во, станбениот орган ќе постапи според одредбите 
на член 12 став 2 ед овој закон. 

Член 103 
Носител на станарекото право или член на него-

вото семејно домаќинство кој заедно со него живее 
што и м а во сопственост семејна станбена зграда или 
стан во местото на живеењето до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, а користи стан врз 
о ш о в а на договор за користење н а стан, должен е 
во рок од 60 дена, од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, да го ослободи станот што го користи 
врз основа на договор за користење на стан. 

На случаите од став 1 на овој член ќ е се приме-
нуваат одредбите на член 16 од овој закон. 

Член 104 
Носителот на станарското право, неговиот бра-

чен другар или членовите на неговото семејно дома-
ќинство кои на денот на влегувањето во сила на 
овој закон, имаат во сопственост повеќе од еден 
стан, односно семејна зграда ко ја то ј со членовите 
на своето семејно домаќинство сезонски или повре-
мено ја користи за одмор и' закрепнување е должен 
во рок од една година да се исели од станот што го 
користа врз основа на договорот за користење на 
станот. 

Ако носителот на станарвкото право не се исели 
,од станот во рок од став 1 на овој член, ' станбениот. 
орган ќе донесе решение з а неговото иселување од 
станот што го користи врз основа на договорот за 
користење на стан. 

Член 105 
Општините се должни да ги донесат своите про-

писи во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Во рокот од став 1 на овој член давателите на 
користење на станот во општествена сопственост се 
должни да ги донесат своите општи акти за доделу-
вање станови на користење. 

Член 106 
Давателите на стан на користење се должни, во 

рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој4 закон, да ги усогласат своите самоуправни 
општи акти, односно општите акти со одредбите на 
овој закон. 

Член 107 
За становите што се издаваат на користење спо-

ред одредбите на член 13 ставови 2 и 3, член 17 
став 3 и член бб став з на овој закон се плаќа ста-
нарина утврдена според критериумите по кои се 
утврдува станарината за становите во општествена 
сопственост, а давателот на станот на користење се 
обврзува еден примерок од договорот да му доста-
ви на станбениот орган. 

Состанарски односи 

Член 108 
Состанар ските односи што постоеле на денот на 

влегувањето во сила на ово ј закон остануваат во 
сила. 

Член 109 
Состанарот е носител на станарокото право во 

поглед на оние станбени простории што ги користи 
како состанар. 

Член 110 
По влегувањето во сила на овој закон празен 

стан може да му се даде на користење само на еден 
носител на станарско право. 
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Член 111 
Давателот на стан на користење во кој постојат 

состанарски односи може, во согласност со градеж-
ните прописи, да врши преправки во станот со цел 
за издвојување на состанарските делови на станот. 

На вршењето преправки на станот станарите не 
можат да се противат, ако со тие преправки не се 
влошуваат условите на нивното чживеење. 

Член 112 
Ако еден состанар се исели, просториите што 

тој ги користел не можат да му се дадат на корис-
тење на нов состанар. 

Во тој случај другиот состанар се проширува и 
во станбените простории што останале празни и по 
негово барање станбениот орган со решение го пот-
врдува проширувањето. 

Давателот на станот на користење може на сос-
танарот што се проширил да му го откаже догово-
рот зач користење на стан, ако му обезбедил . друг 
стан што му одговара на делот на станот што го 
користел како состанар. 

Член 1.13 
Кога по иселувањето на еден состанар ќе оста-

нат во станот двајца или повеќе состанатж, овие сос-
танари имаат право спогодбено да определат кој од 
нив ќе ги користа испразнетите простории. 

Ако состанарите не се спогодат во смисла на 
став 1 од овој член станбениот орган ќе донесе ре-
шение испразнетите ПРОСТОРИИ да му се отстапат на 
еден од состанатите или на определен начин да се 
распоредат меѓу сите или некои состанари, водејќи 
притоа сметка за станбените потреби на одделни сос-
танар^. 

Ако еден од состанарите е сопственик на семеј-
ната станбена зграда или сопственик на станот, во 
просториите што останале празни со иселувањето на 
оостанарот се проширува сопственикот. 

Член 114 
Состанарот плаќа станарина според станбената 

површина што одвоено ја користи. 
Станарината за станбените простории што ги ко-

ристи заедно со другите состанаои, состанарот ја 
плаќа сразмерно со бројот на станарите што заедно 
со него ги користат тие ПРОСТОРИИ спорен вкупниот 
број на лицата кои ги користат тие заеднички про-
стории. 

При определувањето на станарината што ќе ја 
плаќаат одделни состанаои се земаат предвид и 
разликите што постојат меѓу одделни состанари во 
поглед на користењето на помошните ПРОСТОРИИ 
(бања, кујна, просторија за остава и слично). 

Член 115 

Ако состанарот прима во својот дел од станот 
друго лице противно на Одредбите од став 1 на овој 
член, другиот состанар може, во рок од 30 дена од 
дознавањето на нивното вселување да бара нивно 
иселување согласно со одредбите на член 58 од овој 
закон. 

Член 117 
Состанарот може да бара да се исели од станот 

друг состанар од кого е попречуван во мирното ко-
ристење на станот. 

Иселување на состанар според став 1 на овој 
член може да се бара под услови што со овој за-
кон се определени за отказ на договор за користе-
ње на стан поради тоа што носителот на станарското 
право му пречи на друг носител на станарското пра-
во во мирното користење на станот. 

Член 118 
Сите спорови меѓу состанарите што произлегу-

ваат од состанарскиот однос ги решава надлежниот 
суд. 

875. 
Врз основа на член 86 од Законот за општо-

народна одбрана '(„Службен весник на СРМ" број 
17/88 — Пречистен текст) и член 67 од Деловни-
кот на Претседателството на СРМ, Претседателство-
то на ОРМ, на седницата одржана на 22 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО 
ИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на члено-

вите ца Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на СР Македонија и за нивното именување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/86, 30/86, 41/87 
и 16/88), во членот 3, став 2 точките 8, 10-а, 13 и 
14 се менуваат и гласат; 

„8. Зоран Поповски, член на Претседателството 
на РК ССММ. 

10-а. Петар Димитриевски, претседател на РК 
СРВСМ. 

13. генерал-мајор Драгољуб Симоновиќ, начал-
ник на Штабот на Скопската армиска област. 

14. полковник. Петар Вероновски, началник на 
Републичкиот штаб за територијална одбрана." 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија" 

Бр. 08-941 . 
25 ноември 1988 година " 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

876. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 6 декември 
198Ѕ година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД 

СКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 
ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке 
допија е согласно со Одлуката за стапката на придо-

Член 116 
Состанарот не може без согласност со другите 

оостанари да му даде на користење на потстанар про-
стории во својот дел од станот, односно не може во 
тој дел од станот да земе друго лице освен брач-
ниот другар или лице кое според законот е должен 
да го издржува. 
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несот од личниот доход за пензиско и инвалидско 
осигурување од 1 октомври до 31 декември 1988 
година, што ја донесе Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 17 ноември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3730/1 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

877. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието' на Социјал 
листичка Република Македонија на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 6 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ ,НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО 

СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 
1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 

1988 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за стапките на при-
донесот за пензиското и инвалидското осигурување 
од доходот за стажот на осигурување што се смета 
со зголемено траење од 1 октомври до 31 декем-
ври 1988 година, што ја донесе Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за пензиското У ин-
валидското осигурување на Македонија; на седницата 
одржана на 17 ноември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3731/1 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

Бр. 21-3732/1 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

878. 

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на Седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 6 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ Н \ ОСИГУРУВАЊЕ ШТО 

СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 
1989 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за стапките на при-
донесот за пензиското и инвалидското осигурување 
од д о х о д о т за стажот на осигурување, што се смета 
со зголемено траење за 1989 година, што ја донесе 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 

879. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СВМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 6 декември 
1988 година, донесе 

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

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за стапката на при-
донесот од личниот доход за пензиското и инвалид-
ското осигурување за 1989 година, што ја донесе Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3733/1 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

880. 
Врз основа^ на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник иа ОРМ" бр. 49/87), во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финан-
сирање на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88). Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

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

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на • Собранието на општината Ресен, РО ИЗНОС ОД 
126.000.000 динари, потребни за исплата на личен 
доход. 

2. Позајмената од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28 Февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата 
ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на 

. Собранието на општината Ресен и Републичкиот 
секретаријат за финансии, 

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

Бр. 23-24494 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

1 
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881. 
Врз основа на член 4 од. Законот за извршува-

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

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на општината Кратово, во износ од 68.000.000 дина-
ри, потребни за исплата на личен доход. 

'2. [Хозајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година. 

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

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

Бр. 23-2449/5 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

882. 
Врз основа на член 4, од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 49/87), а во врска со член 
53, став 1, точка 1 од Законот за системот на фи-
нансирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

* 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на општината Виница во износ од 120.000.000 динари, 
потребни за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собра-
нието на општината Виница и Републичкиот секре-
таријат за финансии, 

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

Бр. 23-2449/3 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

883. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

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

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава поза јмица на Извршниот совет 
на Собранието на општината Берово, во износ од 
120.000Гооо динари потребни за исплата на личен 
доход. 

2. Поза јмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати најдоцна до 28 февруари 1989 
година. 

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

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

, Бр. 23-2449/1 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

884. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" -бр. 49/87), & во врска со член 53, 
став 1 точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („[Службен вес-
ник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1* Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава поза јмица на Извршниот совет 
на општината Кичево, во износ од 220.000.000 дина-
ри, потребни за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Со-
бранието на општината Кичево и Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

4. Оваа 'одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-2449/2 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

885. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" број 49/87), а во врска оо член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финан-
сирање на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава поза јмица на Извршниот совет 
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на Собранието на општината Крушево, во износ од 
86.000.000 динари, потребни за исплата на личен 
доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати најдоцна до 28 февруари 1989 
година. 

3. За користењето и враќањето на ' средствата 
ќ е . се склучи договор помеѓу Извршниот совет на 
Собранието на општината Крушево и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-2449/6 
24 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

886. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод се назначува инж. Тасе 
Стојов, началник >на Х и д р о л о ш к е ^ одделение во 
Заводот. 

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

Бр. 17-2181/2 
18 ноември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

887. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За виши советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се назначува Душан 
Стојанов, самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-2240/2 
18 ноември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

888. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Ленче Мицајкова повторно се назначува за 
советник во Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

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

Бр. 17/2240/3 
• 18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

889. 

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија се именува Бори-
слав Наумовски, досегашен член на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија и претседател на 
Републичкиот комитет за култура, сметано од 1 но-
ември 1988 година, 

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

Бр. 17-2158/2 
18 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

890. 

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Репуб-
личкиот комитет за труд, здравство и социјална по-
литика, на седницата одржана на 16 ноември 1988 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИ-

ЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ ВО 1989 ГОДИНА 

Во 1989 година имунизацијата ќе се спроведува 
континуирано и по епидемиолошки индикации: 

I. Задолжителна имунизација ќе се спроведува 
континуирано против: туберкулоза (Tubersulosis), 
дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема 
кашлица (Pertusis), детска парализа (Poliomyelitis an. 
acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и 
црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена 
возраст според оваа програма. 

II. Задолжителна имунизација ќе се спроведува 
по епидемиолошка индикација против, мали сипани-
ци (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило 
(Lyasa), жолта треска (Faebris Flava), колера (Cho-
lera), цревен тифус . (Tuphus abdominalis) и тетанус 
(Tetanus). 
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Задолжителна имунизација против заразните бо-
лести од точка I се спроведува исклучително на пер-
манентен начин — континуирано во текот на целата 
година, а против детска парализа од 1 јануари до 30 
јуни и од 1 ноември до 31 декември 1989 година 
оо тритиина вакцина, .согласно член 7 од Правилни-
кот за условите и начинот за вршење на задолжител-
на имунизација, серопрофилакса и хемнопрофилакса 
против заразни болести и за лица што подлежат на 
таа обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/85). 

I. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 

1. Имунизација про!ив туберкулоза: 

А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца без тестирање до крајот на прва-

т а г о д и н а ОД ЖИВОТОТ; 

2) на сите лица од навршена прва година до на-
вршени- 13 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако не реагираат на ту-
беркулин или .кај. кои реакцијата на туберкулин во 
пречник е помала од 6 шш, 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите лица на 7 години од животот, однос-

но во првото одделение на основното училиште со 
претходно тестирање; 

2) на сите лица на 13 години од животот односно 
во завршното одделение на основното училиште со 
претходно тестирање. 

2. Имунизација против дифтерија, тетанус 
и голема кашлица: 

А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 1. X. 1988 година до 

30. IX. 1989 година на возраст определена со кален-
дарот за имунизација; . , 

2) на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не 
прележале голема кашлица. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1988 

година против дифтерија, тетанус и голема кашлица, 
на возраст определена со календарот за имунизација; 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од вакцинацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од две години; 

3) на сите деца во четвртата година на возраст, 
против голема кашлица ако претходно биле вакци-
нирани и ревакцинирани според календарот за иму-
низација. 

3. Имунизација против дифтерија и тетанус: 

А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца до петгодишна возраст кои уред-

но не се вакцинирани, а ја прележале големата каш-
лица; 

2) на сите деца родени од 1975 година кои не 
биле уредно вакцинирани против дифтерија и те-
танус. 

Б. Рев акции ир ање се врши: 
1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата 

година., кои порано уредно се вакцинирани и ревак-
цинирани против дифтерија и тетанус според кален-
дарот за имунизација; 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст, 
вакцинирани првпат во 1988 година против дифтери-
ја и тетанус, ако од вакцинирањето поминала една 
година. 

Имунизацијата на лица постари од 7 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис). 

4. Имунизација против тетанус: 

А. Вакцинирање се врши: 

1) на сите лица од навршени четиринаесет годи-
ни до навршени 18 години, кои порано не биле иму-
низирани против тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
х 1) на сите лица во осумнасеттата односно во за-

вршната година од средното насочено образование, 
кои претходно биле имунизирани и реимунизирани 
против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те 
или Те; 

2) на сите лица од четиринаесет години до осум-
наесет години возраст кои во 1988 година биле за 
прв пат имунизирани против тетанус, ако од имуни-
зирањето поминала една година. 

5. Имунизација против детска парализа: 

А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 1 X. 1988 година до 

30. IX. 1989 година, според календарот за имуниза-
ција; 

2) на сите деца родени од 1. I. 1975 до 30. IX. 
1988 година кои порано не биле вакцинирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1988 

година, ако од вакцинирањето поминала една го-
дина; ' 

2) на сите деца во седмата година, односно при 
запишување во првото одделение на ошовното учи-
лиште и во четиринаесеттата година, односно во за-
вршното одделение на основното училиште. 

6. Имунизација против мали сипаници: 

А. Вакцинирање се врши: 
1) и? сите деца од навршени 12 месеци до навр-

шени 14 годишна возраст, кои не прележале мали си-
паници, по правило имунизацијата мора да се извр-
ши најдоцна до наполнети 18 месеци возраст. 

Б. Ре в акции ир ање се врши: 
1) на сите деца во I одделение во почетокот на 

училишната година, а најдоцна до крајот на октом-
ври и тоа пред имунизацијата од дифтерија , тетанус 
и детска парализа. 

7. Имунизација проти® заушки и црвенка 
(рубеола): 

А. Вакцинирање се в р ш и : " 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршени две години живот и тоа со еднократно вак-
цинирање. 

Вакцинирањето се врши, по правило, истовреме-
но со вакцинирањето против мали сипаници, со дава-
ње на комбинирана вакцина. 

2) имунизација против рубеола ка ј сите женски 
деца во VIII Одделение, односно 14 годишна воз-
раст. 

Покра ј контраиндикациите предвидени во член 
13 од Правилникот за условите и начинот на врше-
ње задолжителна имунизација, серопрофилакса и хе-
миопрофилакса против заразни болести и за лица 
кои подлежат на таа обврска („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/85), како контраиндикации за имуни-
зација против заразни заушки и црвенка се сметаат 
прогресивно ев ал утисните заболувања на централниот 
нервен систем. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма се врши по следниот 
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КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

* или во завршната година од средното насочено 
образование 

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА 
ИНДИКАЦИЈА 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници ако постои епидемиолошка индикација под-
лежат лица од наполнети 10 до 12 месеци, со тоа 
што таквите лица треба повторно задолжително да 
се вакцинираат по наполнети 15 месеци, а најдоцна 
до наполнети 2 години возраст. 

На имунизација против мали сипаници подлежат 
и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 
години возраст што се вакцинирани -против мали 
сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки инди-
кации (заболување на вакцинираните, епидемија на 
мали сипаници к а ј децата од таа возраст), што ги 
утврдил надлежнист орган во Републиката и ако од 
претходното вакцинирање против мали сипаници из-
минало повеќе од една година. 

2. На задолжителната имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица до 25 години возраст кои се 
изложени на т у б е р к у л о з а инфекција (контакти во 
семејството со заболени од туберкулоза и лица кои 
почнуваат со работа во организации на здружен труд 
на здравството што се занимаваат со дијагностика 
и лекување на туберкулоза). 

3. На задолжителна имунизација против тетанус 
подлежат сите лица над 18 годишна возраст во слу--
чај на повреда, ако дотогаш против тетанус не се 
вакцинирани или комплетно вакцинирани, нема до-
каз за вакцинирањето или поминале повеќе од 10 
години од вакцинирањето. 

Имунизацијата против тетанус за овие лица се 
врши согласно член 22, 27, 47 и 48 од Правилникот 
за условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести и зч липа што подлежат 
на таа обврска (.,Службен лист на СФРТ" бр. 42/85) 

4. На задолжителна имунизација против' беснило 
подлежат сите лица изложени на инфекција со ви-
русот на беснило и тоа: • 

а) на лице каснато или на друг начин повреде-
но од бесно и на беснило сомнително диво или 
д о м а ш н о ЖИВОТНО; 

б) лице каонато од куче или мачка на непознат 
имател кои не можат да се држат под десетдневна 
ветеринарска контрола; 

в) лице капнато од куче или мачка што во рок 
от десет лена од денот на повредата на лицето ќе 
покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат 
убиени или ќе заскитаат; 

г) лице што можело да се зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетување на ко-
жата,-

д) лице- повредено при работа со материјал кон-
таминиран со вирус на беснило. 

Имунизација против беснило се врши согласно 
член 37, 38, 39, 45 и 46 од Правилникот за условите 
и начинот на вршењето задолжителна имунизација, 
серопрофилакса и хемиопрофилакса против зараз-
ните болести и за лица што подлежат на таа обврска 
(^Службен лист на СФРЈ" бр, 42^85). . 

5. На задолжителна имунизација против жолта 
треска подлежат лица што патуваат во земја во 
која постои таа болест или во земја која бара иму-
низација против таа болест. 

6. Против колера — за лица кои патуваат во 
земја која бара имунизација против истата. 

Имунизација - против колера и жолта треска се 
врши согласно член 40 од Правилникот за условите 
и начинот на вршењето на задолжителна имуниза-
ција. серопрофилакса ' и хемиопрофилакса против 
заразни болести и на лица што подлежат на таа 
обврска (,,'Службен лист на СФРЈ" бр. 42/85). 

7. Ца задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат.-

1) лица вработени на чистење на канализација, 
чистење на септички јами, отстранување на ѓубре 
и други отпадни материи од .населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилон оси те л на цревен тифус,-

3) лица според епидемиолошки индикации што 
ќе ги утврди надлежниот орган во Републиката. 

Имунизација против цревен тифус се врши со-
гласно -членовите 41, 42. 43 и 44 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето на задолжителната 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразни болести и на лица што подлежат на 
таа обврска .(,, Службен лист на СФРЈ" бр. 42/85). 

Програмата ќе се финансира од средствата што 
се обезбедуваат со Програмата за спроведување на 
задолжителни видови на здравствена заштита на на-
селението во СР Македонија за 1989 година. 

III. Оваа програма ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 01-1912/2 
21 ноември 1988 година 

Скопје 

Претседател на 
Републичкиот комитет за труд, 'здравство 

и социјална политика, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

Болест против ко ја 
се врши-имунизација 

Вакцинација 
Ревакцинација 

до 1 година Туберкулоза (без тестирање) вакцинирање 
4, 5 и 6 м Дифтерија, тетанус, пертуеис (3 дози) вакцинирање 
4, 5, 1/2 И 7 м. Детска парализа (3 дози тритипна вакцина) вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници, заушки, првенка вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, тетанус, пертусис I ров акциски р.ање 
20 месеци Детска парализа (1 доза). I ревакцинирање 

4 години Пертусис (1 доза) II ревакцинирање 
7 години Туберкулоза (со тестирање) I ревакцинирање 

(I одделение) М ор б и л и 
Детска парализа (1 доза)" 
Дифтерија — тетанус (1 доза) 

I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
II ревакции ир ање 

13 години Туберкулоза (со тестирање) II ревакцинирање 
14 години Рубеола (само за женски деца) имунизација 
14 години Детска парализа (1 доза) III ревакцинирање 

Дифтерија, тетанус (1 доза) III ревакцинирање 
18 години* Тетанус (1 доза) IV ревакцинирање 
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891. 
Врз основа на член 37 од Законот за, опште-

ствените совети и за републичките општествени сове-
ти („Службен весник на СРМ" бр. 24/80) и член 45 
од Деловникот на Општествениот совет за прашања 
на општественото уредување, Републичкиот опште-
ствен совет за прашања на општественото уредува-
ње, на седницата одржана на 9 ноември 1988 година, 
донесе 

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

ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за прашања на општественото уредување со 
мандат од една година, се избира Владо Камбовски, 
потпретседател на Извршниот совет на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во, сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 28-1/24 
3 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 

Павле Георгиевски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ, НА МАКЕДОНИЈА 

252. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУ 
РУВАВЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 

ГОДИНА 

' Член 1 
Стапката на придонесот од личниот доход за 

пензиско и инвалидско осигурување од 1 октомври 
до 31 декември 1988 година се утврдува на 13,30 
насто. 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот од личен доход за пензиско и инвалид-
ско осигурување се зема остварениот личен доход 
на работниците во организациите на здружениот 
труд и во другите самоуправни организации и заед 
ници. 

Член 3 
За осигурениците за кои се утврдува само чи-

стиот личен доход придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување се пресметува и плаќа од чис-
тиот личен доход со примена на пресметана стапка 
за чист личен доход врз основа на збирот на ре-
публичките и општинските- стапки на придонесите 
од личниот доход. 

Член 4 
"Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето, а ќе се применува од 1 октом-
ври 1988 година. 

Бр. 02-3438/1 
17 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р, 

253. 

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за' 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната- интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО 

ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 
ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање од доходот за стажот на осигурување што се 
смета со зголемено траење од 1 октомври до 31 де-
кември 1988 година се утврдува по стапки од: 

а) 6,65 насто за вршење на работи и * работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци,-

б) 4,43 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци; 

в) 3,32 насто за вршење на работи и работна 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во' стаж на осигурување како 15 месеци; 

г) 2,22 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци; 

д) 1,11 пасто за вршење на работи и работни 
задачи на. кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци. 

Член 2 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигурува-

ње што се омета со зголемено траење се пресметува 
од личниот доход на вработените на кои стажот на 
осигурувањето се смета со зголемено траење и го 
плаќаат самоуправните организации и заедници од 
својот доход 

Член 3 
^Уплатата на придонесот од доходот по стапките 

од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши 
при поднесувањето на периодичните пресметки и 
завршната сметка. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а4 ќе. се применува од 1 октомври 1988 година. 

" Бр. 02-2339/1 
1Ѓ ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 
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254. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („.Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4. од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна' заедница на 
пензиското и и т а л и дск ото осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход за пен-

зиско и инвалидско осигурување од 1 јануари 1989 
година се утврдува на 13,70 насто. 

Член 2 
Како основица за пресметување и- плаќање на 

придонесот од личен доход за пензиско и инвалид-
ско осигурување се зема остварениот личен доход 
на работниците во организациите на здружениот труд 
и во другите самоуправни организации и заедници. 

Член 3 
За осигурениците за кои се утврдува само чи-

стиот личен доход придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување се пресметува и плаќа од чисти-
от личен доход со примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на репуб-
личките и општинските стапки на придонесот од 
личниот доход. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањево во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 02-3653/1 
17 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгина Богатиновска, е. р. 

255. 
Врз основа на член 122 став 1 бд Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83), и член 142 точка 4 ол 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86). 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата ' одржана на 17 ноември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХО-
ДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕ-

ТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигурува-

ње од доходот за стажот на осигурување што се 
смета со зголемено траење од 1 јануари 1989 година, 
се утвплува по стапки од: 

а) 7,85 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кош ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци; 

б̂  5,2*3 насто за дишење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци; 

в) 3,92 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сме-
таат во стаж на осигурување како 15 месеци; 

г) 2,62 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци; 

д) 1,31 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци. 

Член 2 
Придонесот за пензиско , и инвалидско осигуру-

вање што се смета со зголемено траење се пресме-
тува од личниот доход на вработените на кои ста-
жот на осигурувањето се смета со зголемено трае-
ње и го плаќаат самоуправните организации и заед-
ници од својот доход. 

Член 3 
Уплатата на придонесот од доходот по стапките 

од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши 
при поднесувањето на периодичните пресметки и 
завршната сметка. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот- ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 02-3652/1 
17 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

256. 
Врз основа на член 28 став 1, а во врска со 

член 39 став 1 од Законот за избор на членови 
на делегациите и делегатите во собранијата на оп-
штествено ипо литичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници 0,Службен весник на СРМ" бр. 
41/81), претседателот на Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ИјЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I 
Се распишуваат дополнителните избори за из-

бор на еден делегат ве Соборот на делегатите на 
корисници на услуги — работници во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Скопје, од делегатската еди-
ница број 19 — Собрание на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита 
— Гостивар. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат најдоцна 

до 15 март 1989 година, според новата листа на 
кандидатите. 

III 
Ова решение влегува во сила со ленот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропиша-
ните РОКОВИ почнуваат да течат од 26 декември 
1988 година. 

IV 
За спроведувањето на ова решение се грижи 

Изборната комисија на Општинската, самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Гости-
вар. 

Бр. 08-2242/1 
7 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Кирил Апостолов, е. р 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

257. 
Врз основа на член 18 став 2 од .Законот за оп-

штествена заштита на децата („Службен весник на 
СВМ" бр. 6/81), член 47 точка 5 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата („Службен весник на 

' СРМ" бр. 10/87), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за предучилишио и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 6 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦЕНЗУСОТ И 

ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на цензусот за користење право на до-

даток на деца во 1989 година изнесува: 
*— за прва цензусна група до 75.600 динари, 
— за втора цензусна група од 75.610 до 126.000 

динари. 

Член 2 
Висината на цензусот за користење право на до-

даток на деца за самохран родител со деца во 1989 
година изнесува: 

— за прва цензусиа група до 113.400 динари, 
— за втора цензусна група од 113.410 до 189.000 

динари. 
Член 3 4 -

Износите од член 1 и 2 од оваа одлука се одне-
суваат на месечниот приход остварен по член на се-
мејството во 1988 година. 

Член 4 
Членовите на поширокото семејство се смета 

дека немаат сопствени приходи доволни за издржу-
вање ако нивниот катастарски приход од земјоделие 
не го надминува износот од 39.400 динари годишно 
или ако другите приходи не го надминуваат изно-
сот од 31.180 динари месечно, или ако збирот на 
сите приходи не го надминуваат износот од 413.560 
динари годишно. 

Катастарскиот приход се утврдува согласно член 
26 од Правилникот за утврдување условите и начи-
нот на остварувањето на додаток на деца. 

Член з-
Висината на додаток на деца во 1989 година 

изнесува: 

Возраст на детето степен Цензусни групи 
на школување I — динари II — динари 

За дете од предучилишна 
возраст и дете ученик во 
основно образование 30.000 25.000 
За дете редовен ученик во 
средно насочено образо-
вание 40.000 30.000 
За дете редовен студент во 
виша и високошколска ор-
ганизација 60.000 50.000 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 11-1328/2 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

258. 
Врз основа на член. 3 став 2 од Самоуправната 

спогодба за изедначување на критериумите и виси-
ната на учеството во опремување на новородено де-
те и посебен додаток во СРМ, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 6 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОСЕВ-

НИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на посебниот додаток за децата со 

тешки, потешки и најтешки пречки во психофизич-
киот развиток од 1. I. 1989 година се определува 
во износ од 60.000 месечно по дете. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток, определена во 

член 1 од оваа одлука, се усогласува во текот на го-
дината со тековниот пораст на личниот доход во 
СРМ. 

Член 3 
Висината на посебниот додаток ќе се утврдува 

согласно прописите за додаток на деца' и одредбите 
од Самоуправната спогодба. 

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

сувањето и ќе се применува од 1 јануари 1989 годи-
на, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 11-1328/4 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

259. 
Врз основа на член 217 алинеја 5 од Законот за 

п р и у ч и л и шио и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/83) и член 47 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за предучилишна и* основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита нач децата, на сед-
ницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ВОСПИТНО-
ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И УТВРДУВАЊЕ ДИНАМИ-

КА НА НИВНА ПРИМЕНА 

Член 1 
Се донесуваат следните програми, за воспитно-

образовна дејност во основното воспитание и обра-
зование и се утврдува динамика за нивна примена: 

1. Програма по македонски јазик за одделенска 
настава (од I до IV одделение) од учебната 1989/90 
година; 

2. Програма по македонски јазик, предметна 
настава од учебната 1988/89 год., за V, VI и VII 
одделение, а од 1989/90 за VIII одделение; 

3. Програма по македонски јазик за училиштата 
на албански и турски јазик (предметна настава) од 
учебната 1990/91 година; 

4. Програма по македонски јазик за училиштата 
на срп око-хрватски јазик од учебната 1990/91 година; 

5. Програма по српско-хрватски јазик за училиш-
тата по македонски наставен јазик од 1990/91 година; 

6. Програма по албански јазик за И, III, IV и 
VI одделение од учебната 1989/90 година; 

7. Програма по албански јазик за I, V, VII и 
VIII одделение од учебната 1990/91 година; 
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8. Програма по турски јазик за одделенска нас-
тава (од I до IV одделение) од 1989/90 година,-

9. Програма по турски јазик за предметна нас-
тава (од V до VIII одделение) од 1990/91 учебна го-
дина. 

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

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

Бр. 11-4328/6 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васил ева, с. р. 

260. 
Врз основа на член 217 алинеја 5, а во врска со 

член 126 од Законот за преду чи ли шио и основно 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83) и член 7 од Статутот на Републичката са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, по предлог на Педагошкиот со-
вет бр. 03-186/1 од 8 XI. 1988 година, на седницата 
одржана на 6 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
СО КОЈА ДОНЕСУВА НОРМАТИВ ЗА НАСТАВНИОТ 

КАДАР ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува следното: 

I 
Норматив за наставниот кадар за основно му-

зичко образование-
1. Солфеж 
— Факултет за музичка уметност, оддел за му-

зичка теорија и педагогија; 
2. Теорија на музиката 
— Факултет за музичка уметност, оддел за му-

зичка теорија и педагогија,-
3. Клавир 
а) Факултет за музичка уметност, оддел за кла-

вир и положани групи педагошки предмети; 
б) Више музичко образование, оддел клавир со 

претходно завршено основно и средно музичко обра-
зование, оддел за клавир и положени групи педагош-
ки предмети; 

4. Гудачки инструменти 
а) Факултет за музичка уметност, оддел за гу-

дачки инструменти — соодветен инструмент со поло-
жени група педагошки предмети, 

б) Више музичко образование, оддел за гудач-
ки инструменти — соодветен инструмент со прет-
ходно завршено основно и средно образование — 
соодветен инструмент и положени група педагошки 
предмети 

5. Дувачки инструменти 
а) Факултет за музичка уметност, оддел за ду-

вачки инструменти — соодветен инструмент и поло-
жени група педагошки предмети; 

б) Више музичко образование, оддел за дувачки 
инструменти — соодветен инструмент, со претходно 
завршено основно и средно музичко образование — 
соодветен инструмент и положени група педагошки 
предмети,-

6. Х о р 
а) Оддел диригирање и композиција; 
б) Оддел за музичка теорија и педагогија; 
7. Оркестар 
Факултет за музичка уметност 

а) Оддел за диригирана и композиција ; 
б) Инструмента лен оддел, 
8. Корепетиција 
Факултет за музичка уметност, оддел за клавир. 

II 
Норматив за наставниот кадар за основното ба-

летско образование: 
1. Солфеж 
Факултет за музичка уметност, оддел за музичка 

теорија и педагогија,-
2. .Клавир 
а) Факултет за музичка уметност, оддел за кла-

вир со положени група педагошки предмети; 
б) Више музичко образование, оддел клавир со 

претходно завршено основно и средно музичко обра-
зование, оддел клавир и положени група педагошки 
предмети ; 

3. Класичен балет 
а) Завршено високо балетско образование; 
б) Завршено високо образование (еден од настав-

ничките факултети) и 5-годишно сценско искуства; 
4. Историски игри 
— Завршено високо балетско образование; 
— Завршено високо образование (еден од настав-

ничките факултети и 5 ̂ г оди шио сценско искуство. 
5. Карактерни игри 
— Завршено високо балетско образование; 
— Завршено високо образование (еден од настав-

ничките факултети • и 5-годишно сценско искуство; 
6. Кореп етици ја 
— Факултет за музичка уметност, оддел за кла-

вир. 
Член 2 

Нормативите ќе се применуваат од учебната 
1989/90 година. 

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

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

Бр. 11-1328/7 
6 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, е. р. 

261. 
Взр основа на член 18 став 2 од Законот за оп-

штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 47 точка 5 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и ошовно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/87), Собранието на Републичката СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата, на седницата 
одржана на 6 декември 1988 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Во членот 22 по точка 13 се додаваат 2 нови 

точки 14 и 15. 
Точка 14 гласи: „износот на средствата што се 

плаќа на име заем за вработување". 
Точка 15 гласи: „износот на средствата што се 

издвојуваат на име солидарност". 
Член ? 

Во член 28 по ставот 1 се додава нов став 2 ко ј 
гласи: 

„Доколку вкупниот приход се остварува по основ 
на работен однос, а работникот во текот на годината 
користел неплатено отсуство, тогаш остварениот вку-
пен приход (личен доход) се дели на онолку месеци 
колку работникот фактички бил на работа". 

Ставот 2 станува став 3. 
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Член 3 
Член 44 се менува и гласи: 
„Промените кон ќе настанат во имотната состој-

ба во текот на годината поради вработување на 
брачниот другар, ќе влијаат н а правото на додаток 
на деца од 1. I. наредната година". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 11-1328/5 
6 декември 1988 година Претседател, 

Скопје Павлина Васил ева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КУМАНОВО 

262. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кума-
ново, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Куманово, на седницата на Со-
борот на делегатите - - работници — корисници на 
услуги, одржана на 10 ноември 1988 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУ ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапката на придо-

несот за здравствена заштита на работниците за 
1988 година („Службен весник на СРМ" број 8/88), 
член 1 се менува и ќе гласи: 

„Стапката на придонесот за здравствена заштита 
на работниците за периодот од 1 октомври до 31 де-
кември 1988 годидна се утврдува во висина од 8,5% 
од бруто личниот доход и другите примања во која 
се содржани. 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита во 
висина од 4,50%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствена заштита што самостојно ги 
обезбедува Заедницата, во висина од 4%". 

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

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

Бр. 03-1835/1" 
10 ноември 1988 година Претседател, 

Куманово Јордан Спасовски, е. р. 

263. 
Врз основа на член 236 став 1 точка 1 и 2 и 

член 147 став Ј. точка 6 од Статутот на Општинска-
та СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита, 
на седницата на сите собори одржана на 10 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ЧЛЕНОВИ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАН-
СТВО И КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИИ ОД СТРАН-
СТВО, А НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ОД СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат износите на при-
донеси за здравствена заштита за>членови на семеј-
ствата на лица вработени во странство, како и на ко-
рисници на пензии или инвалиднини од странство, а 

кои живеат на подрачје на Заедницата и на кои им 
е обезбедена здравствена заштита од странски носи-
тел на осигурување. 

Член 2 
За членови на семејствата на работници во стран-

ство на кои "не им е обезбедена здравствена заштита 
од странски носител на осигурување, — 25.000 дина-
ри месечно, за секој член на семејството. 

Член 3 
За југословенски државјани, корисници на пен-

зија или инвалиднина од странски носител на оси-
гурување, ако со меѓународна спогодба не е 'опреде-
лено поинаку, средствата за здравствена заштита кои 
ги обезбедуваат сами се утврдуваат во висина од 
25.000 динари месечно за секој член на семејството. 

_ - , Член 4 
За останатите месечни рати од претходната го-

дина, по 31 јануари се пресметуваат во висина на 
придонесите утврдени со оваа одлука. 

Член 5 
Придонесите определени во член 2 и 3 од оваа 

одлука, се плаќаат однапред за секој месец. 
Доколку придонесот се определува за време по-

кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. ^ 

Член 6 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 03-1836/1 

10 ноември 1988 година Претседател, 
Куманово Јордан Спасовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП 

264. 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81) и член 102 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата — Прилеп, како и Препораката на 
Собранието на СРМ за натамошно растоварување на 
стопанството, донесена на седницата од 25. X. 1988 
година и Заклучоците за растеретување на стопан-
ството во општината Прилеп, донесени од Собра-
нието на Општината Прилеп на седницата од 2. XI. 
1988 година Собранието на Општинската СИЗ за 
општествена заштита на децата — Прилеп, на седни-
цата одржана на 21 ноември 1988 бодина, донесе 

О Д Л У К А , 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВ-
НИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината на прес-

метковните стапки за здружување на средства за за-
доволување на личните и заедничките потреби и 
интереси во областа на општествената заштита на 
децата за 1988 година („Службен весник на СРМ" бр. 
3/88), во членот 2 алинеја . 1 бројот „1,50°/о" се за-
менува со бројот „1,32%", а во алинеја 2 бројот 
„1,33%" се заменува со бројот „1,00%". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Работниците во организациите на здружен труд 

од областа на земјоделството здружуваат средства 
по стапка од 0,66%, работниците во ОЗТ од основно-
то и средното насочено образование и социјална 
заштита здружуваат средства цо стапка од 0,50%, а 

е 
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работниците во ОЗТ од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите кои вршат 
дејност и заштита на културните блага и од областа 
на сценско-музичките дејности здружуваат средства 
по станка од 0.70°/о од бруто личните доходи". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. X.—31 XII. 1988 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

— — 870 

Бр. 02-505/2 
21 ноември 1988 година 

Прилеп 
Претседател, 

Лазар Ангелески, е. р. 

888. Решение за повторно назначување совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија — — — — 

889. Решение за именување републички совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија — — — — — — — 870 

890. Програма за спроведување на задолжи- -
телна имунизација на населението против 
заразни болести во 1989 година — — 870 

891. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за прашања 
на општественото уредување — — — — 873. 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

СОДРЖИНА 

856 

857 

867 

— — 867 

872. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката 
во 1988 година — — — — — — — 

873. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за избор на органите на управу-
вање и на другите органи БО ОЗТ — — 

874. Закон за станбените односи (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 

875. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на бројот на членовите на 
Советот за народна одбрана на Претсе-
дателството на СР Македонија и за нив-

* ното именување — — — — — — 
876. Одлука за согласност на Собранието на 

СРМ со Одлуката за стапката на придо-
несот од личниот доход за пензиско и ин-
валидско осигурување од 1 октомври до 
31 декември 1988 година — 

877. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за стапките на придо-
несот за пензиското и инвалидското осигу-
рување од доходот за стажот на осигуру-
вање што се смета со зголемено траење 
од 1 октомври до 31 декември 1988 година 

878. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за стапките на придо-
несот за пензиското и инвалидското оси-
гурување од доходот на стажот на оси 
турување што се смета со зголемено трае 
ње за 1989 година — — — 

879. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за стапката на придо-
несот од личниот доход за пензиското и 
инвалидското осигурување за 1989 година 

880. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

881. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

882. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

883. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

884. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

885. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

886. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот хидрометеоро-

* лешки завод — — —• — — — — 
887. Решение за назначување виши советник во 

Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — 

874 

252. Одлука за стапката на придонесот од лич-
е њ а н а ниот доход за пензиско и инвалидско оси-

гурување од 1 октомври до 31 декември 
1988 година — — — — — — — — 

253. Одлука за стапките на придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување од дохо-
дот за стажот на осигурувањето што се 
смета со зголемено траење од 1 октомври 
до 31 декември' 1988 година — — 

855 254. Одлука за стапката на придонесот од лич-
ниот доход за пензиското и инвалидското 
'Осигурување за 1989 година — — — — 

255. Одлука за стапките на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување 
од доходот за стажот на осигурување што 
се смета со зголемено траење за 1989 го-
дина — — — — — — — — — 

256. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за избор на еден делегат во 
Собранието на Републичката СИЗ за здрав-
ствена заштита — — — — — -

257. Одлука за утврдување на висината на 
цензусот и износот на додаток на деца 
во 1989 година-— — — — — — — 

258. Одлука за определување на висината на 
посебниот додаток во 1989 година — — 

259. Одлука за донесување на програми за вос-
пита о-образовиа дејност во основното вос-
питание и образование и утврдување дина-
мика на нивна примена — — —. — 

868 260. Одлука со која се донесува норматив за 
наставниот кадар за основно музичко и 
балетско образование — — — — — 

261. Правилник за изменување и дополнување 
4 на Правилникот за утврдување на услови-

те и начинот на остварување на додаток 
на деца — — — — — — — — — 

873 

— 873 

— 874 

875 

875 

875 

876 

— — 8 6 8 

868 

868 

869 

869 

869 

869 

869 

870 

— 870 

876 

КУМАНОВО 

262. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на стапката на 
придонесот за здравствена заштита на ра-
ботниците за 1988 година — — — — 877 

263. Одлука за утврдување на износите на при-
донеси за здравствена заштита за члено-
ви на семејство на лица вработени во 
странство и корисници на пензии од стран-
ство, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита од странски носител на 
осигурување за 1989 година — — — 877 

ПРИЛЕП 
264. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за утврдување на висината на пре-
сметковните стапки за здружување на 
средства за задоволување на личните и 
заедничките потреби и интереси во об-
ласта на општествената заштита на де-
цата за 1988 година — — — — — 877 
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