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668. 
Врз основа на член 5 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за цивилните инвалиди 
од војната („Службен весник на СРМ“ број 12/89), 
Законодавно-правната комисија на Собранието, на 
СРМ, на седницата одржана на 19 септември 1989 
година, го утврди пречистениот текст на Законот за 
цивилните инвалиди од војната. 

Пречистениот текст на Законот за цивилните 
инвалиди од војната ги опфаќа Законот за цивилни-
те инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ 
број 3.3/76), Законот за изменување и дополнување 
на Законот за цивилните инвалиди од војната („Служ-
бен весник на СРМ“ број 25/79), Законот за измену-
вање на Законот за цивилните инвалиди од војната 
(„Службен весник на СРМ“ број 11/81), Законот за из-
менување и дополнување на Законот за цивилните 
инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 
4/85) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за цивилните инвалиди од војната („Служ-
бен весник на СРМ“ број 12/89), во кои е означен 
денот на нив,ното влегување во сила. 

Бр. 13-3416 
октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат правата на цивил-

ните инвалиди од војната, условите за стекнување и 
постапката за остварување на правата. 

Член 2 
Цивилен инвалид од војната, според овој закон, 

се смета: 
1) лице кај кое настапило оштетување на орга-

мизмот како последица на ранување или повреди 
настанати од тероризирање и лишување од слобода 
од, страна на окупаторот или неговите помагачи 
(жртва на фашистичкиот терор); 

2) лице кај кое настапило оштетување на орга-
низмот како последица на ранување или повреди 
настанати во врска со воените операции; бомбарди-
рање, улични борби, заталкан куршум и друго 
(жртва на воените дејства); 

3) лице кај кое настапило оштетување на орга-
низмот како последица на ранување или повреди 
здобиени од заостанат воен материјал (жртва на за-
останат воен материјал); и 

4) лице кај кое настапило оштетување на орга-
низмот како последица на ранување или повреди на-
станати во врска со терористички акции (жртва на 
терористички акции). 

Член 3 
Право на заштита според овој закон имаат 

државјани на СФРЈ, жртви на фашистичкиот терор, 
жртви на воените дејства, жртви на заостанат воен 

материјал и жртви на терористички акции со трајно 
оштетување на организмот од најмалку 60% (во на-
тамошниот текст.- цивилни инвалиди од војната). 

Член 4 
Немаат право на заштита според овој закон ци-

вилни лица со оштетување на организмот што го 
здобиле како активни припадници и помагачи на 
непријателски воени и други формации, како и ци-
вилните лица кај кои оштетувањето на организмот 
настапило како последица на нивните дејства насо-
чени кон здобивање со материјална корист од заос-
танат воен материјал. 

Право според овој закон не можат да остварат 
лицата кои такво право остваруваат по друг основ. 

II. ПРАВА И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА 

Член 5 
Цивилните инвалиди од војната можат да ги 

.остварат следниве права-
1) цивилна инвалиднина; 
2) додаток за нега и помош од друго лице; 
3) здравствена заштита; 
4) професионална рехабилитација; и 
5) ортопедски помагала. 

Член 6 
Правата според одредбите на овој закон се лич-

ни права. 
Член 7 

Општината може да го проширува обемот на 
правата, односно да пропишува и други права од 
утврдените со овој закон, со обезбедување на соп-
ствени средства за нивно остварување. 

Член 8 
На цивилните инвалиди од војната им припаѓа 

цивилна инвалиднина според степенот на оштетува-
њето на нивниот организам, независно од нивната 
материјална положба. 

Цивилните инвалиди од војната според степенот 
на оштетувањето на организмот се распоредуваат 
во следниве групи: 

I група со 
II група со 

III група со 
IV група со 

V група со 

100% инвалидитет 
90% м 
80% 
70% 
60% 

Процена, односно наод и мислење за инвалидите-
тот и распоредувањето на цивилните инвалиди од 
војната во групи го врши надлежна лекарска коми-
сија„ на начин и постапка пропишана со прописите 
за воените инвалиди. . 

Надлежна комисија, во смисла на став 3 од овој 
член се смета, комисија основана за преглед на вое-
ните инвалиди за подрачјето на кое цивилниот инва-
лид од војната има живеалиште. 

Член 9 
Основа за определување на висината на цивилна-

та инвалиднина за цивилните инвалиди од војната е 
просеаниот чист личен доход остварен во Социјалис-
тичка Република Македонија во претходното три-
месечје (во натамошниот текст: просечен чист ли-
чен доход). 
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Висината на .цивилната инвалиднина се опреде-
лува за : 

I. група 50% од висината на просечниот чист 
личен ДОХОД; 

II. група 40% од висината на просечниот чист 
личен ДОХОД; 

III. група 32% од висината на просечниот чист 
личен доход, 

IV. група 25% од висината на просечниот чист 
л и ч е н ДОХОД; 

V. група 20% од висината на просечниот чист 
личен доход. 

Месечниот износ на висината на цивилната инва-
лиднина од став 2 на овој член го, утврдува претсе-
дателот на Републичкиот комитет за труд, здравство 
и социјална политика, врз основа на службени пода-
тоци на Републичкиот завод за статистика. 

Член 10 
Право на додаток за нега и помош на друго ли-

це има цивилен инвалид од војната, под услови 
утврдени со прописите за воените инвал-иди. 

Висината на додатокот за нега и помош од дру-
го лице се утврдува според прописите за инвалиди-
те на трудот. 

Член 11 
Цивилен инвалид од војната има право на здрав-

ствена заштита во обем кој за работниците го утвр-
дува општинската самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита од подрачјето на кое корис-
ниците имаат живеалиште. 

Цивилен инвалид од војната, кој е здравствено 
осигурен по друг основ или на кој му се обезбе-
дуваат задолжителните видови здравствена заштита, 
користи здравствена заштита пб тој основ, а спо-
ред одредбите на овој закон ги користи само оние 
видови здравствена заштита кои не се̂  опфатени по 
другиот основ, односно не се утврдени како задол-. 
жителни. ^ 

Член 12 
Општинската заедница за здравствена заштита 

од средствата за здравствена заштита на земјоделци-
те, ги пренесува средствата за здравствена заштита 
на цивилните инвалиди — земјоделци, во средствата 
за здравствена заштита на работниците, во просе-
чен износ остварен во претходната година на под-
рачјето на општината. 

Општината ги надоместува трошоците за спро-
ведувања на задолжителните видови здравствена заш-
тита на корисниците кои не се здравствено осигуре-
ни на заедницата за здравствена заштита на чие под-
рачје цивилниот инвалид од војната има живеалиште. 

Средствата за здравствена заштита, над износот 
на средствата од, ставовите 1 и 2 на овој член, се 
обезбедуваат на начин определен со член 19 на овој 
закон. 

Член 13 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

социјална заштита склучува договор со надлежната 
заедница за здравствена заштита за висината на тро-
шоците и начинот на остварување на здравствената 
заштита за корисниците од член 11 став 1 на овој 
закон, според просечните трошоци по осигуреник 
остварени на тоа подрачје во претходната година, 
сразмерно со обемот на правата на здравствена заш-
тита што се користат според овој закон. 

Член 14 
Правото на здравствена заштита утврдено со 

овој закон се обезбедува преку заедницата за здрав-
ствена заштита на чие подрачје цивилниот инвалид 

од војната има живеалиште на начин и во постапка 
предвидени со прописите за здравствена заштита. 

Претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика ќе ја пропише пос-
тапката и видот на документот за остварување на 
здравствената заштита на цивилните инвалиди од 
војната. 

Член 15 
Право на професионална рехабилитација му при-

паѓа на цивилен инвалид од војната, под услови и 

на начин утврдени со прописите за инвалидското 
осигурување на работниците. 

Член 16 ' 
Право на ортопедски помагала цивилниот инва^ 

лид од војната остварува под услови и на начин ут-
врдени со прописите на заедницата за здравствена 
заштита на чие подрачје цивилниот инвалид од вој-
ната ,има живеалиште. 

Член 17 
Правото остварено според овој закон се губи со. 
— смртта на цивилниот инвалид од војната; 1 

— престанување на државјанството на СФРЈ; и 
— осудување на казна затвор за кривично дело 

против народот и државата. 

Член 18 
На цивилниот инвалид од војната, кој со право-

силна судска пресуда е осуденана казна затвор по-
долга од шест месеци, за време на извршувањето на 
казната не му припаѓаат правата признати според 
одредбите на овој закон. 

Член 19 
Финансирањето на обврските што произлегуваат 

од овој закон се врши со средства од Републичкиот 
буџет преку Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита. 

III. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ,НА ПРАВАТА 

Член 20 
За правата по овој закон по барање на цивил-

ниот инвалид од војната во прв степен решава цен-
тарот за социјална работа, а во општините каде што 
нема центар, општинскиот орган на управата, надле-
жен за социјална ^заштита, на чие подрачје подно-
сителот на барањето има живеалиште. 

По жалба против решението на првостепениот 
орган решава Републичкиот комитет за труд, здрав-
ство и социјална политика. 

Член 21 
Првостепениот орган е должен по службена -

должност да прибави докази за утврдување на фак-
тите, односно околностите под кои настанало оште-
тувањето на организмот на барателот. 

Член 22 
Правото по овој закон тече од првиот ден на 

наредниот месец по поднесеното барање и трае се 
додека постојат услови за користење на тоа право.-

Член 23 
Барање за признавање на правата утврдени со 

овој закон може да се поднесе 'до 31 декември 1989 
година. 

Лицата ка ј кои ќе настапат повреди од заоста-
нат воен материјал или од терористички акции, по 
влегувањето во сила на овој закон, барање за приз-
равање на правата можат да п“однесуваат во рок од 
една година по настапувањето на повредите. 

Член 24 
Решението донесено во прв степен, со кое се 

утврдува правото според овој закон, подлежи на ре-
визија. 

Ревизијата од став 1 на овој член по службена 
должност ја врши Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика. 

АKO против првостепеното решение е изјавена, 
жалба, за ревизијата и за жалбата се решава со 
исто решение. 

Ревизијата и жалбата не го одлагаат извршува-
њето на првостепеното решение. 

Член 25 
Во вршењето на ревизијата втрростепениот орган 

може првостепеното решение да го потврди, измени, 
поништи или укине на штета или во ; корист на 
странката. 
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Првостепениот орган чие решение во ревизијата 
е поништено или укинато и кратено на повторно ре-
шавање, донесува ново решение. 

Новото првостепено решение подлежи на реви-
зија во која се испитува само постоењето на закон- ̂  
ските причини кои донеле до поништување, “односно 
до укинување на првостепеното решение. 

Член 26 
Ако против првостепеното решение не е изја-

вена жалба, а ревизијата нема да биде извршена во 
рок од два месеци од денот на приемот на предме-
тот од второстепениот орган, ќе се смета дека реви-
зијата е извршена, а решението потврдено. 

Член 27 
Трошоците во врска со работата на лекарските 

комисии од член 8 став з на овој закон се обезбе-
дуваат на начин определен со член 19 на овој закон. 

Член 28 
Решенијата, со кои се утврдуваат права на па-

рични побарувања според овој закон, се извршуваат 
но службена должност. 

Решенијата од став 1 на овој член ги извршува 
надлежниот првостепен орган со средства обезбедени 
на начин определен со член 19 на овој закон. 

Член 29 
Првостепениот орган од член 20 став 1 на ово ј ' 

закон води евиденција на цивилните инвалиди од 
војната од член 2 на овој закон. 

„Претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика ќе го пропише на-
чинот на-водењето на евиденцијата од ,став 1 на овој 
член. 

Член 30 
Во “постапката за остварување на правата по 

овој закон се применуваат одредбите на Законот за 
општата управна постапка ако со овој закон не е 
поинаку одредено. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
' Член 31 

Првостепениот орган во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе извр-
ши преведување на корисниците кои оствариле пра-
во на цивилна инвалиднина врз основа на Законот 
за цивилните инвалиди од војната („Службен весник 
на СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 И 12/89). 

До донесувањето на решение за преведување, ли-
цата од став 1 на овој член ќе примаат аконтација 
во висина одредена со прописите што биле во сила 
до донесувањето на овој закон. 

Член 32 
Спроведбените прописи од член 14 став 2 и член 

29 став 2 на овој закон, претседателот на Републич-
киот комитет за труд, здравство и социјална поли-
тика ќе ги пропише во рок од три месеци по влегу-
вањето во сила на законот. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на член 17 точка 
2 алинеи 2 и з, член 19 ставови 2 и 3 и член 31 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ“ број 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72)^ како и одред-
бата на член 28 алинеја 3 од, Законот за самоуправа 
ните интересни заедници за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ“ број 5/74). 

Средствата што Републиката и ги обезбедила на 
Републичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита за 1976 година за покривање на 
трошоците на инвалиднината на лицата кои неа ја 
остварувале според прописите што престануваат да 
важат, ќе се користат за обезбедување на правата 
утврдени со овој закон. 

669 
Врз оонова на членовите 1, 2, 4, 9, 12 и 16 од 

Законот за републичките награди („Службен весник 
на СРМ“ бр. 40/87), Одборот за доделување на на-
градата „11 Октомври“, на седницата одржана на 21 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А - , 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ 
ВО 1989 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, КУЛТУ-
РАТА, УМЕТНОСТА И СТОПАНСТВОТО ОД ИНТЕ-

РЕС ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. За долгогодишни особено значајни остварува-
ња постигнати во науката наградата се доделува на: 

1. д-р Христо1 Д. Дума, научник и редовен про? 
фесор (во пензија) на Медицинскиот факултет — 
Скопје; 

2. д-р Драган Т. Тодоровски, научник и редовен 
професор (во пензија) на Филолошкиот факултет -
Скопје; 

3. д-р Тодор Д. Јакимов, научник и редовен про-
фесор (во пензија) на Електротехничкиот факултет 
— Скопје; 

4. акад. д-р Манол Д. Пандевски, научник — 
Скопје; 

5. акад. Крум А. Томовски, научник и редовен 
професор (во пензија) на Архитектонскиот факултет 
— Скопје. 

II. За долгогодишни особено значајни остварува-
ња постигнати во к^тгурата, наградата се доделу-
ва на : . 

1. Уметничка галерија „Скопје“ — Скопје. 
III. За долгогодишни особено значајни оствару-

вања постигнати во уметноста, наградата се доде-
лува на : 

1. Томе Т. Арсовски, писател — Скопје ^ 
2. Трајче К. Јанчевски, академски сликар — 

Скопје. 
IV. За долгогодишни особено значајни оствару-

вања постигнати во стопанството, %наградата се доде-
лува H a - . -

l, Марко Т. Боцевски, директор на Земјоделска-
та задруга „Слобода“ — станица Зелениково -
Скопје; 

2. Мустафа Ќ . Амитов, стопанственик (во пензи-
ја) — Скопје. 

V. На наградените им се доделува-. 
— на- поединец : диплома, плакета и паричен из-

нос од. осум просечни дични доходи исплатени во 
стопанството на СР Македонија во тримесечјето ју-
ли — август - септември,. 1989 година,-

— на организација: диплома и плакета. 
VI. Согласно со член 15 од Законот за репуб-

личките награди оваа одлука да се објави во „Служ-
бен весник н а - С Р Македонија“, а преку печатот и 
другите средства за јавно информирање најдоцна до 
8 октомври 198Ѕ година. 

Бр. 19-3136/1 
22 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател на Одборот, 
Крсте Марковски, с. р. 

670, 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен 
весник на СРМ“, бр. 50/88), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финансии 
рањето на општините и Републиката („Службен вее-" 
НИК на СРМ“, ' бр 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

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

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од Постојаната резерва' на СР Македонија се. 
дава позајмица во износ од 3.187.700.000 динари на 
собранијата на следните општини: 

— Крушево 438.000.000 динари 
- Брод македонски 313.500.000 
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— Кратово 
— Берово 
— Дебар 
— Крива Паланка 
— Демир Хисар 
— Свети Николе 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
вратат најдоцна до 31 декември 1989 година. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2147/1 
6 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

671. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 28/89 и 36/89), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ЈА ПЛАЌААТ ОБВРСКАТА СПРЕМА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГО-
ДИНА ВО 1989 ГОДИНА 

1. Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка 
од 4,5%, освен обврзниците што обврската ја пла-
ќаат по следните стапки и тоа: 

— по стапка од 5,20/о — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 - Индустрија и рударство, гран-
ката 0120 — Производство на камен, .чакал и песок; 
во областа 07 — Трговија, гранките: 0702 — Тргови-
ја на големо и 0703 — Надворешна трговија; 

— по стапка од 4% — обврзниците од дејности-
те; во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ката 0111 — Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал); 

— по стапка од 3,2% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ката 0105 — Производство на нафтени деривати; 

— по стапка од 2,0% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0110 — Преработка на обоени метали,- 0119 — 
Преработка на хемиски производи, 0121 — Произ-
водство на градежни материјали, 0132 — Производ-
ство на сточна храна и 0133 — Производство и пре-
работка на тутун; во областа 03 — Шумарство,- во 
областа 05 — Градежништво; во областа 07 — Трго-
вија, подгрупата 07011 - Трговија на мало со пре-
хранбени производи; во областа 08 — Угостителство 
и туризам, гранката 0801 — угостителство, во областа 
II — Финансиски, технички и други услуги, подгру-
пата 110401 к - Просторно и урбанистичко планирање 
и проектирање; 

— по стапка од 2,5% обврзниците од дејностите 
во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 
0125 — Производство на текстилни предива и ткае-
нини и 0126 — Производство на готови текстилни 
ПРОИЗВОДИ; 

—. по стапка од 2,3% — обврзниците од дејнос-
тите во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0108 — Производство на руди од обоени мета-
ли и 0109 — Производство на обоени метали; и 

— по стапка од 1,3% — обврзниците од дејнос-
тите во областа 01 Индустрија и ̂ рударство, гран-
е т е 0100 - Производство на железна руда, 0107 -

Црна металургија, о н е — Производство на базни 
хемиски производи, од гранката 0126 — Производ-
ство на гогови текстилни производи, подгрупата 
012691 - - Производство на покривачи за под, освен 
рачно килимарство и од гранката 0130 — Производ-
ство на прехранбени производи, подгруќата 013021 
— Производство на леб и печива; во областа 02 — 
Земјоделство и рибарство, групите 02011 — Полјо-
делство и 02014 — Сточарство. 

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Инду-
стрија и рударство, од гранката 0101 — Електросто-
панство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на елек-
трична енергија, обврската ја пресметуваат по стапка 
од 4,5% и со самоуправна спогодба средствата ги 
здружуваат и насочуваат за поддржување на развој-
ните програми во таа дејност. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлукаха^аа..утврд,ување на стап 
ките по кои обврзниците ја плаќаат обврската спре-
ма Фондот на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 
до 1990 година, во 1989 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2021/1 
6 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

672, 
Врз основа на член 18 од Законот за основање и 

работа на Републичкиот завод за судски вештачења 
во областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ 
НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛА-

СТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РА-
БОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Во Одлуката за трошоците на вештачењата што 

ги врши Републичкиот завод за судски вештачења 
во областа на фи,нансиите, материјалното работење 
и сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 31/87 
и 25/88) се вршат следниве измени: 

1. Во член з точка 1 износот 5.000 се заменува 
со износот - 50.000, а износот 6.000 се заменува со 
ИЗНОСОТ 60.ООО;4 

2. Во точка 2 износот 10.000 се заменува со изно-
сот 300.000, а износот 14.000 се заменува со износот 
420.000; 

3. Во точка 4 износот 4.000 се заменува со изно-
сот 40.000. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци^ 
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1886/1 
6 октомври 1989 година , 

Скопје 
Претседател 

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

277.900.000 „ 
35.700.000 н 

442.600.000 „ 
400 000.000 it 
800.000.000 И 
480.000.000 П 
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673 
Врз основа на член з од Законот з а водење на 

паричните средства на Републиката и општините ка-
ко депозит во Народната банка . на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ 
ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА 

НА МАКЕДОНИЈА ВО 1989 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и -
условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и општините што се водат како депозит 
во Народната банка на Македонија во 1989 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/89, 19/89, 27/89, 
31/89, 32/89 и 33/89), во член 2, точка 16 износот 
„25.000" се заменува со износот „30.000". 

Член 2 
Во член 3, по алинеја 5 се додава нова алинеја 

6, која гласи: 
„— за намената од точка 12 — со рок на вра-

ќање од една година и со каматна стапка од 45% 
годишно," 

Во досегашната алинеја 6, зборовите: „за наме-
ните од точките 12 и 16" се заменуваат со зборови 
те „за намената од точка 16". 

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

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

Бр. 23-2128/1 
6 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

, Договорот од став 1 на овој член, во името на 
Извршниот освет на Собранието на СР Македонија, 
ќе го потпише Републичкиот секретар за финансии, 

Член 4 
Средствата од член 1 на оваа одлука собранија-

та на општините ќе ги распоредат според критериу-
мите што ќе ги утврдат, а под условите од член 1 и 
2 на оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со де,нот на обја-

вувањето во „Службен весник нa Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-2037/1 
6 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

675, 
Врз основа на член 19 став 2 од Деловникот за 

работа на Изврш.ниот освет на Собранието на СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/86 и 
30/88), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА ОР-
ГАНИЗИРАНО, УСОГЛАСЕНО И КООРДИНИРА-
НО ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИ-

ТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПОПУЛАЦИОНАТА 
ПОЛИТИКА 

Член 1 
Заради организирано, усогласено и координирано 

остварување на мерките и активностите во областа 
на популационата политика, се образува Координа-
ционо тело од 11 членови, од кои претседателот и 3 
члена именува Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, а по еден член делегираат: 

— Собранието на СР Македонија,-
' — Републичката конференција на ССРНМ; 

— Републичкиот комитет за образование, култу-
ра и физичка култура; 

— Републичкиот комитет за наука, технолошки 
развој и информатика; 

— Републичкиот комитет за. труд, здравство и 
социјална политика; 

— Републичкиот центар за хумана репродукција; 
— Републичката конференција на ССММ. 

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

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

Бр. 17-1795/1 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

676. 
Врз основа на член 1 од Одлуката за образување ! 

Координационо тело за организирано, усогласено и 
координирано остварување на мерките и активности-
те во областа на популационата политика, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОРГАНИЗИРАНО, 
УСОГЛАСЕНО И КООРДИНИРАНО' ОСТВАРУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 

ПОПУЛАЦИОНАТА ПОЛИТИКА 

1. За претседател и членови на Координационо-
то тело за организирано, усогласено и координирано 
остварување на мерките и активностите во областа 
на популационата политика се именуваат: 

а) За претседател: 
— д-р Тито Беличанец, потпретседател на Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ; 

674. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидарноста 
за отстранување на' последиците од елементарни не-
погоди во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен “весник на СРМ“ број 18/76 и 30/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-

' публика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУ-

ВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ 

член i 
Од средствата на солидарноста на Социјалисти- ' 

ка Република Македонија-за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди се .доделуваат, сред-
ства во вкупен износ од 6.910,7 милиони динари и 
тоа: 

Член 2 
Кредитните средства од член 1 на оваа одлука 

се одобруваат со рок на враќање од 5 години, без 
пресметување на камата. 

Член з 
За кредитните средства од член 1 на оваа одлука 

собранијата на општините ќе склучат договор со 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 
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б) За членови: 
— Мирко Миронски, секретар на Секретаријатот 

за информации; 
— Елена П о л о в н а , секретар на Секретаријатот 

за законодавство; 
— м-р Методија Тошевски, член на Извршниот 

совет и републички секретар за финансии; 
в) Од соодветните органи и организации утврде-

ни во член 1 од Одлуката за образување на' споме-
натото Координационо тело се делегирани: 

— Елица Донева, потпретседател на Собранието 
на СРМ; - , 

— Каменчо Ѓоргов, член на Претседателството 
на РК на ССРНМ; 

— Санда Тодоровска, член на Претседателството 
на РК на ССММ; 

— д-р Саво Климовски, член на Извршниот со-
вет и претседател на Републичкиот комитет з а ' о б р а -
зование, култура и физичка култура; 

— д-р Радмила Кипријанова, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика ; 

— д-р Јанко Обочки, член на Извршниот совет 
и претседател на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика; 

— проф. д-р Јован Јуруковеки/ директор, на РЕ 
Клиника за гинекологија и акушерство. 

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

Бр. 17-1795/2 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

677. 
Врз основа на член 170 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
Извршниот совет на Собранието н а СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 
„ 1. Се разре.шува од должноста директор на Архи-

вот на Македонија Благој Михов, поради исполнува-
ње на условите за пензија, заклучно со 23. X. 1989 
година, кога му престанува работниот однос. 

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

Бр. 17-1853/1 
8 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

678. 
Врз основа на член 170 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

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

МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Архивот на Македонија, сме-
тано од 1. XI. 1989 година, се именува Борислав 
Наумовски, досегашен републички советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-1854/1 
8 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

679. 
Врз основа на член 90 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 до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК! НА БИРОТО ЗА 
ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО ИЗВРШНИОТ СО-

ВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За началник на Бирото за претставки и пред-
лози во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, сметано од 1. XI. 1989 година, се именува 
Добросав Кучера, досегашен главен републички ин-
спектор за труд. 

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

Бр. 17-1855/1 
8 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

680. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-

НО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

1. За заменик на директорот на Републичкиот 
завод за меѓународна научно-техничка соработка, 
сметано од 1. X. 1989 година, се именува Милјана 
Даневска, досегашен извршен секретар на Претседа-
телството на ЦК СКМ. 

2. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1856/1 
8 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

681. 
Врз основа на член 178 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СРМ 

1. Се разрешува од должноста републички со-
ветник во Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија Борислав Наумовски, заклучно со 31. X. 
1989 година, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-2067/1 
22 септември 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 
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682. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

.ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН РЕ-

ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од должноста главен републич-
ки инспектор за труд Добросав Кучера, заклучно со 
31. X. 1989 година, поради заминување на друга 
должност. 

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

Бр. 17-2068/1 
22 септември 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

683. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 6 септември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 10 став 1 под в) и член 12 
став 1 точка 1 од Правилникот за стручно образова-
ние и усовршување на работниците во Медицинскиот 
центар „Тетово“ во Тетово, донесен од Работничкиот 
совет на 20 април 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Медицински центар на на-
чин предвиден за објавувале на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општина Тетово со предлог под-
несен до Уставниот суд на Југославија, а кој е пре-
пратен до Уставниот суд на Македонија, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на од-
редбите од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што предвидува кандидатите да 
имаат најмалку 2 години искуство стекнато во Меди-
цинскиот центар како услов за добивање специјали-
зација, а при определување на приоритет да се вред-
нува само работното искуство во Медицинскиот цен-
тар, што било во спротивност со член 181 од Зако-
нот за здравствена заштита. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 10 
став 1 под в) од Правилникот како еден од услови-
те за добивање специјализација е предвиден условот 
кандидатот да поминал на работа во Медицинскиот 
центар најмалку 2 години по положувањето на crpy4f 
ниот испит. 

^ Во член 181 став 1 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 
50/87, 27/88) се предвидени условите под кои на 
здравствените работници и здравствените соработни-
ци им се одобрува специјализација, па покрај дру-
гите е и условот да имаат најмалку една година 
искуство во спроведувањето на здравствената зашти-
та, производство и промет на лекови или во орган 
на управата надлежен за работите од здравството, 
по положувањето на стручниот испит. Понатаму, во 
член 181 став 2 од овој закон е предвидено дека 
здравствените организации и другите самоуправни' 
организации и заедници со самоуправен општ акт ги 
утврдуваат критериумите и постапката за избор на 
кандидати за специјализација. 

Од изнесените одредби, според мислењето на Су-
дот, произлегува дека условите под кои на кандида-
тите им се одобрува специјализација се утврдени со 

закон и не можат да се менуваат со самоуправниот 
општ акт со кој се утврдуваат само критериумите и 
постапката за избор на кандидати за специјализа-
ција. 

Со оглед на тоа што во член 10 став 1 под^ в) 
од Правилникот како услов за одобрување на спе-
цијализација е предвидено искуството од најмалку 
2 години и тоа само во означениот Медицински цен-
тар, а не и во другите организации и органи утвр-
дени со законот, Судот утврди дека овој член од 
Правилникот е во спротивност со означената одред-
ба од Законот. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 12 
став 1 точка 1 од Правилникот како критериум за 
утврдување приоритет за одобрување на специјали-
зација е предвидено и вреднувано само работно ис-
куство стекнато со работа во означениот Медицински 
центар. 

Во Одделот II став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија е утврдено дека неприкосновената 
основа на положбата на човекот и граѓанинот ја со-
чинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите во согласност со ус-
тавноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што во член 12 став 1 точка 1 
од Правилникот се вреднува само работното иску-
ство стекнато во означениот Медицински центар, со 
што се доведуваат во нееднаква положба работници-
те кои својот стаж го стекнале во други организа-
ции, Судот утврди дека тој не е во ^согласност со 
означеното уставно начело. 

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

У. бр. 122/89 
6 септември 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

684. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ“, бр. 33/76, 25/79, и /81 . 4/85 и 12/89), претсе-
дателот на Републичкиот комитет за труд, здравство 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НД МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА 

ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците октомври, ноември и декември 1989 го-
дина се определуваат од основата која се утврдува 
во висина на просечниот чист личен доход остварен 
во Републиката во претходното тримесечје од 
3.797.415 динари и изнесуваат: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

V група 

1,898.707 динари 
1.518.966 динари 
1.215.173 динари 

949.354 дичари 
759.483 динари 

Износите на цивилните инвалиднини од точка 1 
на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдување-
то на остварениот просечен месечен чист личен до-
ход во Републиката во периодот јули-септември 1989 
година објавен од страна на Републичкиот завод за 
статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците јули, август и септември 1989 година ко-
нечно се определуваат од основата која се утврдува 
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во висина на просечниот чист личен доход остварен 
Е о Републиката во периодот април- јуни 1989 година, 
од 1.733.102 динари ц, изнесуваат: 

I група 866.551 динари 
II група - 663.240 динари 

III група 554.592 динари 
IV група 433.275 динари 
V група . 346.620 динари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Бр. 11-5969 
6 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

685. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од 

Законот за заштита при работа („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/87), претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊА И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. РО ф а б р и к а за заварени цевки и профили „11 
Октомври“ — Куманово ги исполнува пропишаните 
услови за вршење испитувања и прегледи по член 
59 од Законот за заштита при работа за свои потре-
би и тоа за : 

— дигалки. 
2. Ова решение да се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 03-5927 
4 октомври 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 

здравство и ' социјална политика, 
д-р Јанко Обочки, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

292. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СРМ, член 

553 од Законот на здружен труд и член 2, 32 и 52 
од Законот за радио-дифузијата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 20/74) Собранието на СРМ, Републичката 
конференција на ССРНМ, РСИЗ за култура, РСИЗ за 
насочено образование, РСИЗ за здравствена заштита, 
РСИЗ за физичка култура, РСИЗ за научно-истражу-
вачка дејност, Задружниот сојуз на Македонија, Ту-
ристичкиот сојуз на СРМ и ' Радио-телевизија Скопје 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРОГРАМИ НА РТС ОД ПОШИ-

РОК ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

Член 1 
Заради поуспешно спроведување на општестве-

ната функција на Радио-телевизија Скопје, како и за-
ради остварување на определбите и целите за реа-
лизација на нејзините програмски задачи, учесни-
ците во овој општествен договор се обврзуваат дека' 
во рамките на своите права и должности ќе презе-
маат мерки и активности за остварување на програ-
мите од поширок општествен интерес и за обезбеду-
вање средства за учество во финансирањето на од-
делни радио и телевизиски програми. 

Член 2 
Учесниците во Договорот се согласија дека за 

остварување на програмите од поширок општествен 
интерес средствата ќе се обезбедуваат и тоа: 

— за програми наменети за информирање на 
странската јавност, информирање на југословенските 
граѓани и работници кои престојуваат и работат во 
странство и информирање на иселениците од СР Ма-
кедонија во странство, од Републичкиот буџет; 

— за програми од областа на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита од средствата 
утврдени со програмите за финансирање на ОНО и 
ОСЗ; 

— за програмите ' од областа на безбедноста и 
сообраќајната култура на граѓаните, од средствата на 
Советот за безбедност и сообраќај . 

Обемот и содржината на програмите од став 1 
на овој член ќе се утврдува на крајот на годината за 
наредната година. 

Обемот и содржините на програмите од алинеја 
1 од став 1 на овој член го утврдува РТС, а соглас-

ност дава Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Обемот и содржините на програмите од алинеја 
2 и 3 од став 1 на овој член, како и своето учество 
во финансирањето на истите/ се утврдува со самоуп-
равна спогодба врз основа на конкретно понудени 
програми на Радио-телевизија Скопје. 4 

Член 3 
Учесниците во Договорот се согласија општестве-

но^политичките организации и институции и органи-
.заторите на определени манифестации и програми 
заради својот нагласен интерес за презентирање на 
активностите и нивно остварување, договорно со Ра-
дио-телевизија Скопје да обезбедуваат средства за 
зголемени трошоци во подготвувањето и реализаци-
јата на програмите. 

Член 4 
Учесниците во Договорот се согласија републич-

ките самоуправни интересни заедници, Задружниот 
сојуз на Македонија и Туристичкиот сојуз на Маке-
донија да учествуваат во обезбедувањето на средства 
за подготвување и емитување на' програми што се 
од нивен посебен интерес или од поширок опште-
ствен интерес по пат на склучување на самоуправни 
спогодби, а врз основа на конкретни програми. 

Член 5 
Радио-телевизија Скопје, како учесник на овој 

договор, се обврзува дека ќ е вложува постојани на-
пори во реализацијата на сопствените тековни раз-
војни планови, а особено за : 

— подобрување на .квалитетот на радио-телеви-
зиските програми/ 

— порационална организациона поставеност; 
— подобрување на кадровската состојба,-
— проширување на соработката со Југословен-

ската радио-телевизија, со локалните радио станици 
во СР Македонија и со други земји. 

Член 6 
За остварувањето на овој општествен договор ќ е 

се грижи комисија што ќе биде составена од по 
еден претставник на учесниците во Договорот. 

Комисијата од претходниот став особено ги врши 
следниве 'работи: 

— го следи спроведувањето на овој договор; 
— предлага мерки за спроведување на Догово-

рот; 
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— предлага измени и дополнувања на ОВОЈ до-
говор; 

- ги разгледува и дава мислење по програмите 
од член 2, 3 и 4 од овој договор заради увид во 
работењето. 

Член 7 
Измените и дополнувањата на овој договор се 

вршат на начин и постапка како и за негов-о до-
несување. 

Член 8 
Овој општествен договор се смета дека е склу-

чен откако ќе го потпишат овластените претставни-
ци на учесниците. 

Член 9 
Овој Општествен договор ќе се објави во „Служ-

бен весник на СР Македонија“. 
7 јули 1989 година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ: 

. За Собранието на СР Македонија, 
Петар Кара јанов, с. р. 

За РСИЗ за култура, 
Крум Томовски, с. р. 

За РСИЗ за физичка култура, 
Ѓорги Атанасовски, с. р. 

За РСИЗ за научно-истражувачка дејност,, 
проф. д-р Душан Петковски, сг р. 

За Туристичкиот сојуз на СРМ, 
Гроздан Попов, с. р. 

За Републичката конференција на ССРНМ, 
Цветко Цветковски, с. р. 

За РСИЗ за насочено образование, 
д-р ,Благоја Ханџиски, с. р. 

За РСИЗ за здравствена заштита, 
Ефтим Насков, с. р. 

За Задружниот сојуз на Македонија, 
Башким Пашоја, с. p., 

За Радио-телевизија Скопје, 
д-р Љубомир Јакимовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

293. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник 'на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82, 
13/86 и 28/88) и член 18 од Статутот на Републич-
ката СИЗ за патишта, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за патишта, на сед-
ницата одржана на 8 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА“ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

I) За моторни и приклучни возила се пла!ќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во ната-
мошниот текст: патарина) за периодот од 12 месеци 
и тоа: 

1. Товарни возила: 
а) За товарни возила (камиони и камионет), за 

специјални товарни возила наменети за превоз на 
определени товари, според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони, 133.000 динари за секој 
ТОН НОСИВОСТ; 

— со носивост над 3 тони до 8 тони, 399.000 
динари -f 179.000 динари за секој тон носивост над 
3 ТОНИ; 

— со носивост над 8 до 10 тони, 1.294.000 динари 
-f- 192.000 динари за секој тон носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони, 1.678.000 динари -
224.000 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивост на товарното возило не е изразе-
на во цели тони, патарината се плаќа за носивост 
до половина тон во висина до 50% од износот опре-
делен за еден тон, а за носивост над половина — до 
50%) од износот определен за еден тон, а за носи-
вост над половина до полн тон — во износ опреде-
лен за цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост над 400 кг Н- 15.000 
динари. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани возила 
(комби) за превоз на патници, 15.000 динари за се-
кое патничко седиште, а 50% од овој износ за се-
ков регистрирано место за стоење во овие возила. 

3. За работни возила без оглед на носивоста и 
тежината, 38.000 динари за секое возило. 

Работни возила, во смисла на оваа точка се: 
противпожарни возила, кинематографски возила, во-
зила за телевизиско снимање, амбуланти возила за 
радиофлуорографско снимање, возила за дезинфек-
ција. возила за чистење на јавни површини, авто ди-
галки, возила механичарски работилници, возила ав-
томобилски скалила, возила чистачи на снег, возила 
за превоз на оштетени возила и други возила во 
оваа смисла. 

4. За приклучни возила: 
а) За товарни приколки и за специјални товарни 

приколки наменети за превоз на определени товари 
според носивоста и тоа: 

— носивост до з тони 71.000 динари за секој тон 
НОСИВОСТ; 

— со носивост над 3 до 8 тони 213.000 динари 4-
98.000 динари за секој тон носивост над 3 тони,-

— со носивост над 8 тони до 10 тони, 703.000 
динари 4- 114.000 динари за секој тон носивост над 
8 ТОНИ; 

— со носивост над 10 тони, 931.000 динари 4-
145.000 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарната приколка не е изра-
зена во цели тони патарината се плаќа за носивост 
до половина тон — во висина, до 50% од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
тон — во износ определен за цел тон. 

б) За патнички автобуски приколки, 17.000 дина-
ри за секое патничко седиште, а 50% од„ овој износ 
за секое регистрирано место за стоење. 

в) За работни приколки, 17.000 динари за секоја 
приколка без оглед на тежината. 

5. За влечни возила.-
а) За трактори- Динари 

до 18 KW 
над 18—29 KW 
над 29—46 KW 
на 46 KW 

. (25 КЅ) 
(25—40 КЅ) 
(40—65 КЅ 

(над 65 КЅ) 

27.000 
40.000 
55.000 
68.000 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носи-
вост, како за товарни возила наведени во оваа точка 
под 1 според носивоста на приколката, а за секој 
тон носивост на полуприколката над 10 тони по 
147.000 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надо-
месток за употреба на јавните патишта. 
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6. За специјални возила з а превоз на определени 
лица, 37.000 динари за секое возило 

7. За патнички возила според з а ф а т н и н а т а на 
моторот и тоа: 

до 900 см3 

над 900 
над 1350 
над 1800 
над 2500 
над .3150 см3 

до 1350 см3 

до 1800 см3 

ДО 2500 CM3 

ДО 3150 CM3 

54.000 
80.000 

116.000 
170.000 
254.000 
368.000 

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-
дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка, плаќаат годишни и додатни надоместоци во 
висина од 100.000 динари, а такси возилата 4- 286.000 
динари. 

9. За мотоцикли според работната з а ф а т н и н а на 
моторот и тоа : 

до 125 см 
над 125 
над 250 
над 500 
над 1000 см3 

до 
до 
до 

250 CM3 

500 CM3 

1000 CM3 

17.000 
24.000 
31.000 
37.000 
44.000 

10. З а комбинирани возила : 
— за секој тон носивост, по 133.000 динари + 

15.000 динари за секое патничко седиште. 
II) Имателите на моторни возила п л а ќ а а т надо-

месток пред поднесување барањето за регистрација 
односно продолжување на регистрацијата на возила-
та и тоа во еднократен износ , однапред за 12 месе-
ци, о п ф а ќ а ј ќ и го и месецот во ко ј се врши регистра-
циј,ата односно продолжување на регистрацијата . 

III) По исклучок, тран,спортните организации на 
здружениот ,труд м о ж а т надоместокот да го п л а ќ а а т 
во ратиА секои три месеци однапред, во износ 
од една четвртина на т о ј надоместок. И м а т е л о т 
на моторното возило што привр.емено го регистри-
ра своето возило за време покусо од 12 месеци пла-
ќ а сразмерен дел на надоместокот за то ј времен-
ски период. 

IV) Ако имателот на моторното возило или при-
клучно возило возилото го одјави пред истекот 
на времето за кое платил патарина, м о ж е во рок од 
3 . месеци по одјавувањето да бара враќање на пла-
тена . патарина за сите преостанати цели месеци к а ј 
општинскиот орган на управата надлежен за финан-
,сии. -

V) За отуѓено моторно возило или приклучно 
возило, за кое е платена патарина .по точка 1 на 
оваа одлука, новиот имател за тоа време не треба 
да плаќа патарина. 

VI) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
останува да важи Одлуката за определување на ви-
сината и начинот н а плаќање на надоместокот за 
користење на јавните патишта што се п л а ќ а а т на 
моторните“ и приклучните возила („Службен весник! 
на' СРМ“ бр. 24/89). 

VII) Оваа одлука влегува во си/te осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08/5-2007 
10 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, с. р. 
З А Е Д Н И Ц А НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ - Д Е М И Р ХИСАР 

294.-
Врз основа на член 100 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита Демир Хисар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита - Демир Хисар, на седницата о д р ж а н а на 
25 септември 1989' година,- донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИ -

РАБОТНИЦИ ЗА 1Ѕ89 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 од Одлуката донесена на 29 

декември 19Ѕ8 година (,.Службен весник н а СРМ“ 
бр. 7/89) бро јката 8 се заменува со бро јката 8,80. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 септември 1989 
година. 

Бр. 02-428/1 
25 септември 1989 година 

Д е м и р Хисар 
Претседател, 

ЖИВКО Д р а г о в с к и , с. р . 

ОСНОВНА З А Е Д Н И Ц А НА П Е Н З И С К О Т О И 
И Н В А Л И Д С К О Т О ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

295. 
Врз основа на член 225-д од Статутарната Одлу-

ка за изменување и дополнување на Статутот на 
СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Маке-
дони ја — Скопје („Службен верник на СРМ“ број 
22/89), член 26 од Статутот на Основната заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување — Тето-
во („Службен гласник на општина — Тетово број 
6/79) и Одлуката на Собранието на Основната заед-
ница за пензиско инвалидско осигурување - Тетово 
б р о ј 0805-17 од 28 ф е в р у а р и 1979 год., Собранието 
на . Основната заедница на пензиското и инвалидско-
то осигурување — Тетово, на седницата одржана 
на 15 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

- - ТЕТОВО 

Член 1 
Основната заедница на пензиското и инвалид-

ското осигурување — Тетово, престанува со работа 
сметано од 30 септември 1989 година. 

Член 2 
Правата , обврските и одговорностите на Основ-

ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Тетово и управувањето со средствата 
од областа на инвалидската з а ш т и т а и општестве-
ниот стандард на корисниците на пензија , се прене-
суваат на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
— Скопје. 

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

сувањето, а ќ е се - објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 0805-45 
15 септември 19Ѕ9 година 

Тетово 
Претседател, 

Сулејман Таири, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ШТИП 

296. 
Врз основа на чл^н 109 од Законот за социјал-

на заштита пречистен текст („Службен весник на 
СРМ“ бр. 9/86), и член 16 точка 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Штип, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Штип,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ШТИП ЗА 1989 ГОДИНА 

1. Во цваа одлука се вршат следните измени и 
дополнувања на Одлуката за утврдување висината на 
придонесите на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Штип за 1989 го-
дина, број 09-7/1 ОД 15. 05. 1989 година И број 09-10/1 
ОД 27. 06. 1989 година: 

Во точката 3, ставот 1. се менува и гласи. 
„Основицата за пресметување на придонесот од 

доходот на организациите на здружен труд претста-
вува остварениот доход зголемен за искажаните изно-
си во образецот „Биланс на успехот“ во' делот делов-
ни расходи и тоа: 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на ма-
теријалните трошоци- и 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на не-
материјални трошоци." 

2. Оваа одлука влегува со сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“, а ќе се применува од 
1 јануари 1989 година 

Бр. 09-17/1 
9 октомври 1989 година 

Штип 
Претседател, 

Горѓи Боризовски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола се води по-
стапка по предлог на предлагачот Костадиновски 
Томислав од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 9/1-7, 
заради, докажување на смртта на противникот Ко-
стадиновски Петар од с. Лавци — Битола. 

Се повикува лицето Костадиновски Брбин Петар 
од с. Лавци — Битола, кој наводно починал на 20 
јуни 1938 година, да се јави во рок од 20 дена од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 
„Службен весник на СРМ“, огласната табла во с. 
Лавци и огласната табла во овој суд. 

Истовремено судот го повикува секој друг кој 
нешто знае за неговиот живот да јави на овој суд. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука по предлагот за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 323/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор по тужбата на ту-
жителот Апостоловски Игнатов Трпко од с. Рога-
чево, против тужените Апостоловски Јовчев Никола, 
Стојанка Јовановиќ -род. Апостоловска — Павловска, 

,Десанка Стефановска, род. Апостоловска и Славјанка 
Матовска, род. Апостоловска, сите од с. Рогачево; а 
сега со непозната адреса во Детроит — Канада. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок ,од 
15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот 
суд во Тетово, да достават своја. адреса или поста-
ват полномошник. Доколку во овој рок тоа не 4 го 
сторат, судот ќе им постави привремен старател кој 
ќе ги штити правата и интересите во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1301/89. 

Пред овој суд се води спор за утврдување на 
сопственост и предавање во владение по тужбата на 
тужителите Матовски Александар и Матовска Слаби-
ка, и двајцата од с Беловиште, против тужениот 
Матовски Симо од с. Беловиште, сега со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.000.000 динари. 

Се повикува тужениот Матовски Симо од с. Бе-
ловиште, - сега со непозната адреса, да се јави во. 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Оп-
штинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса 
или, пак, да постави свој полномошник. Доколку бо 
овој рок тоа не го стори, судот ќе му постави при-
времен старател, кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Општинскиот СУД во Тетово, П. бр. 1160/89. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Шерифи 
Агим од Тетово, против тужената Шерифи род. 
Гатаревиќ Вида од Тетово, сега со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужената Ш е р и ф и род. Гатаревиќ 
Вида од Тетово, да се јави во- рок од 15 дена пред 
овој суд, да ја достави нејзината адреса или, пак, 
постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот 
на овој рок, судот на истата ќе и постави привремен 
старател кој ќ е се грижи за нејзините права и ин-
тереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1400/89. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 787 од 18; VIII. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2255-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар. проширувањето на дејноста ^ проме-
ната на лицето овластено за застапување на Земјо-
делско-сточарс^ата задруга „Младост“, О. Сол. О., с. 
Грчец, CKortje, со следните податоци: Се' запишува 
проширувањето на дејноста со.- 070211 - трговија 
на големо со жито и мелнички производи. 

Се брише досегашниот застапник Мемети Ким, 
директор, а се запишува новиот застапник Абдула 
Абдула/ в. д, директор, без ограничување! 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 787/89. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 516 од 16. VI. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1508-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на ' лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница на здравство 
и здравствено осигурување со Ц. О., Крива Палан-
ка, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, со следните подато-
ци Се брише досегашниот застапник Киро Јовевски, 
секретар,а се запишува новиот застапник Благој 
Младеновски, в. д. секретар, без ограничување/1 

Од Окружниот стопански суд ., во Скопје,4 'Срег. 
бр. 516/89. (218) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 522 од 12. VI. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-22-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, Ц. О., Скопје, Основна заедница Крива Па-
ланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Киро Јо-
девски, секретар, а се, запишува новиот застапник 
Благој Младеновски, в. д секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд з о Скопје, Срег. 
бр. 522/89. (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 500 од 22. VI. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1663-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, дејноста и 
лицето овластено за застапување со следните пода-
тоци : Се запишува промената на фирмата на Мон-
такно-инсталатерската градежна задруга „Југоград-
ба", со Р. О., Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 36 и 
во иднина ќе гласи: Услужно-прометна задруга „Емо-
на-промет", Р. О., Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 
36. Се запишува проширувањето на дејноста со: 

070111 — трговија на мало со леб, печива, мле-
ко и млечни преработки; 

070112 — трговија на мало со овошје, зеленчук 
и преработки,-

070113.— трговија на мало со месо, живина, ри-
би и месни преработки; 

070114 — трговија на мало со животни намир-
ници, алкохолни пијалаци и производи за куќни 
потреби. 

Се брише досегашниот застапник Кузмановски 
Иван; директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Андреевски Богдан, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 500/89. (242) 
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