
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 26 април 1991 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година 
сува 700 динари. Овој број чини 30 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

178. - - ^ 
Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 став 

1 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 април 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУ 
ВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА 

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон 
измена на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија поднесен од Владата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“ 

180 
Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 став 

1 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 април 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУ-
ВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон 
измена на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија поднесен од група пратеници на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, со пис-
мо број 1042/1 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ,ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1526/1 
16 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р 

179. 
Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 стаБ 

1 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 април 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУ-
ВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон 
измена на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија поднесен од група пратеници на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, со пис-
мо број 1168/1. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1526/3 
16 април 1991 година 

Скопје 

Претседател ч 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с р 

181. 
Врз основа на Амандманот LXXXI на Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ 
LiYTI ДО I,XXX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за изменување и 
дополнување на Уставниот закон за спроведување на 
Амандманите LVII до LXXX на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
април 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1526/2 
16 април-1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1523/1 
16 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 
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УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВ-
НИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМА-
НИТЕ LVII ДО LXXX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Уставниот закон за спроведување на Амандма-

ните ;LVII да LXXX на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 28/90) во членот з став 1 зборовите: „30 Јуни“ 
се заменуваат со зборовите: „31 декември“. 

Член 2 
Во членот 5 зборовите: ,31 мај“ се заменуваат со 

зборовите: .,31 декември“. 

Член 3 
Во членот 11 зборовите: „30 септември“ се заме-

нуваат со зборовите: „31 декември“. 

Член 4 
Во членот 14 став .1 зборовите-. ,,31 март“ се за-

менуваат со зборовите: „31 декември“. 

Член 5 
По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи: 

„Член 14-а 
Додека не се изврши конституирање на собра-

нието на општината, вршењето на работите на соб-
ранието на-општината ќе го преземе непосредно Вла-
дата на Социјалистичка Република Македонија со 
именување . на извршен одбор од пет до седум 
члена“ 

Член 6 
Овој уставен закон влегува во сила кога ќе го 

прогласи Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 
182. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 16 април 1991 го-
дина врз основа на Амандман LXXIX точка 1 став 
3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, по повод утврдувањето на Нацртот на амандма-
ните од LXXXII до LXXXV на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Нацртот на амандманите од LXXXII до 
LXXXV на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се става на јавна дискусија. Јавната диску-
сија трае 30 дена од денот на објавувањето. 

2. Нацртот на амандманите на Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија ќе се објави во 
„Нова Македонија“, „Флака е влазеримит" и „Бир-
лик". 

3. Граѓаните, политичките организации, другите 
форми на организирање и здружување на граѓаните 
како и другите учесници во јавната дискусија своите 
забелешки, предлози и сугестии, по Нацртот на 
амандманите да ги упатуваат непосредно до Коми-
с?4јата за уставни прашања на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

4. Се задолжува Комисијата за уставни прашања 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, да ја организира, следи и сумира јавната дис-
кусија по Нацртот на амандманите на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и најдоцна 15 
дена по нејзиното завршување да подготви и на Соб-
ранието да му поднесе Извештај за резултатите од 
јавната дискусија по Нацртот на амандманите. 

Исто така, се задолжува Комисијата за уставни 
прашања врз основа на Нацртот на-амандманите на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
резултатите од јавната дискусија и забелешките, 
предлозите и сугестиите по Нацртот на амандманите 
па Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
изнесени на седниците на работните тела на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, во 
рок од 15 дена од завршувањето на јавната дискуси-
ја да подготват текст на предлогот на амандманите 
на Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја и текст на предлогот на уставниот закон за спро-
ведување на амандманите од LXXXII до LXXXV на 
Уставот на СРМ. 

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1524/1 
16 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

183. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке д о-
“ нија, претседателот на Социјалистичка Република 

Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

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

што Собранието на- Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1528/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија. 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ 

НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ 
И РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирањето на 

општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ 
број 44/77, 37/83, 42/85, 50'87, 10/88, 20/88, 28/88, 
51/88, 18/89 и 36/89), по член 73 се додаваат два но-
ви члена 73-а и 73-б кои гласат-

„Член 73-а 
По исклучок од член 35 ставови 2, з и 4 на овој 

закон во 1991 година, привременото финансирање на 
функциите на општината, односно на Републиката се 
врши најмногу за шест месеци. 

Во текот на привременото финансирање можат 
да се користат средства најмногу во' висина на извр-
шените расходи во последните шест месеци од 1990 
година. 

Одлука за привременото финансирање на оп-
штините донесува Владата на СР Македонија. 

Член 73-б 
По исклучок, во 1991 година, завршните сметки 

на општинските буџети за 1990 година ги потврдува 
Владата на СР Македонија“. 
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Член 2 
Овој закон влегува во,сила наредниот ден од де-

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

184. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за вработувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1498/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за вработувањето („Службен весник 

на СРМ“ број 32/87, 18/89 и 36/89), членот 8 се ме-
нува и гласи-. 

„Надзор над законитоста на работењето и над 
општите акти на заедницата' за вработување, однос-
но на основната заедница и на Републичката за-
едница врши Министерството за труд и социјална 
политика“. 

Член 2 
Во членот 9 зборовите-, „собранието на општи-

ната, односно“, се бришат. 

Член 3 
Во членот 10 став 1 се брише. 
Во став 2 по зборот „статут“ се додаваат збо-

ровите: „на заедницата за вработување односно на 
основната заедница и“. 

Член 4 
Во членот 12 став 5 зборовите: „Републичкиот 

комитет за труд“ се заменуваат со зборовите.- „Ми-
нистерството за труд и социјална политика“. 

Член 5 
Во член 39 став 4 зборовите: „Републички за-

вод за општествено планирање“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерство за развој“, а зборовите: 
„Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за труд и социјална по-
литика“. 

Член 6 
Во членот 66 зборовите: „Републичкиот комитет 

за труд“, се заменуваат со зборовите: „Министерот 
за труд и социјална политика“ и зборовите: „Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална заштита“ 
се заменуваат со зборовите: „министерот за здрав-
ство“. 

Член 7 
Во членот 76 став 1 зборовите: „Соборот на здру-

жениот труд на“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „соборот на здружениот 
труд на собранието на општината,., односно собра-
нијата на општините ако заедницата е основана на 
подрачјето на повеќе општини“, се заменуваат со 
зборовите: „Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија“. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

185. 
Врз основа на Амандман LXXV точка ' 3" алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се прогласува . Законот за изменување на Зако-
нот за социјална заштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 18 
април 199 Ј година^ 

Бр. 08-1499/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за социјална заштита („Службен вес-

ник на СРМ“ број 9/78, 43/78 и 35/85) во член 6 збо-
ровите-. „општествено-политичките заедници“ се за-
менуваат со зборот „Републиката“. 

Член 2 
Во член 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„Републиката организира и обезбедува спрове-

дување на социјална заштита во согласност со раз-
војната и економската политика и ги обезбедува об-
врските .утврдени со овој закон“. 

Во ставот 2 зборовите: „општините се грижат“ 
се заменуваат со зборовите: „Републиката се грижи“. 

Член 3 
Во член 14 став 1 зборовите: „собранијата на 

општините“ се бришат, а зборовите-. „Извршниот со-
вет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Вла-
дата“. 

Член 4 
Во член 34 зборовите „и општината“ се бришат. 

Член 5 
Во член 35 став 2 по зборовите: „за социјална 

заштита“ запирката се заменува со зборот „и“ а збо-
ровите: „и општината“ се бришат. 

Член 6 
Во член 3б-а став 1 зборовите: „општествено-

политички заедници“ се заменуваат со зборот „Ре-
публиката“. 

Член 7 
Во член 37 став 2 зборовите: „Две или повеќе 

општини можат да основаат“ се заменуваат со збо-
ровите : „За две или повеќе општини може да се 
сенова“. 
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Член 8 
Во член 39-б став 2 зборовите-, „општествено-

политичка заедница“ се заменуваат со зборот „Ре-
публиката“. 

Член 9 
Во член 39-г зборовите: „функционерот на оп-

штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита, односно за организацијата, 
на здружениот труд за социјална заштита од општ 
интерес за Републиката, функционерот на републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита-' се заменуваат со зборовите: 
„министерот за труд и социјална политика“. 

Член 10 
Во член 40 став 2 се менува и гласи-. 
.,Владата на Социјалистичка Република Македо-

нија го определува вкупниот број на членови на Со-
ветот и именува определен број, на негови членови 
кој не може да биде поголем од бројот на членови-
те што ги избираат работниците кои се во работен 
однос во организацијата од социјална заштита во 
основање“. 

Член 11 
Во член 45 зборовите: „собранието на општина-

та односно“ се бришат, а по зборот „Македонија“ се 
става точка и зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 12 
Во член 49 став 3 зборовите: „Републичкиот ко-

митет за здравство и социјална политика“ се заме-
нуваат со зборовите: „министерот за труд и соци-
јална политика“. 

Член 13 
Во член 50 став 1 зборовите: „од општ интерес 

за Републиката“ се бришат, а зборовите „Републич-
киот комитет за труд, здравство и социјална поли-
тика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за труд и социјална политика“. 

Ставот 2 се брише. 

Член 14 
Во членовите 53 и 92-г зборовите: „Претседате-

лот, на Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика“ се заменуваат со зборовите: „Минис-
терот за труд и социјална политика“. 

Член 15 
Во членовите 56 ставови 2 и 3 и 89 став 3 збо-

ровите: ,„Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика“ се заменуваат со зборовите: „Ми-
нистерството за труд и социјална политика“. 

Член 16 
Во член 58 зборовите: „собранието на општина-

та односно Собранието“ се заменуваат со зборот 
„Влада“ и по' зборот „Македонија“ се става точка, 
а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 17 
Во член 69 став 4 зборовите: „Републичкиот ко-

митет за здравство и социјална политика во соглас-
ност со Републичкиот комитет за образование и нау-
ка“ се заменуваат со зборовите: ,„Министерството за 
труд и социјална политика во согласност со Минис-
терството за образование и физичка култура“. 

Член 18 
Во член 81 зборовите: „ги потврдува собрание-

то на општината на чие подрачје е седиштето на 
заедницата“ се бришат, зборот „а“ се заменува со 
зборот „и“. 

Член 19 
Во член 82 ставовите 1 и 2 се заменуваат со 

нов став кој гласи. 
„Надзор над законитоста на работата на општин 

ската заедница и Републичката заедница врши Ми-
нистерството за труд и социјална политика“. 

Член 20 
Во член 84 зборовите: „општините и“ се бришат, 

а зборот „обезбедуваат“ се заменуваат со зборот 
„обезбедува“. 

Член 21 
Во член 89 став 2 зборот ,„општината“ се, заме-

нува со зборот „Републиката“. 

Член 22 
Во член 90-а ставовите 1 и 2 зборот „општината“ 

на почетокот и на крајот на реченицата се заме-
нува со зборот „Републиката“. 

Во став 2 алинејата 2 по зборот „закон“ се ста-
ва точка, а зборовите до крајот на алинејата се 
бришат. 

Член 23 
Во член 91 став 1 алинеја 1 зборовите: „од општ 

интерес за Републиката“ се бришат. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен весник на СР Маке-
донија“. 

186. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

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

ТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за санитарната инспекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1522/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

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

НОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за санитарната инспекција („Службен 

весник на СРМ“ број 40/72, 10/83, 18/89 и 20/90) ВО 
членот 1 зборовите: ,„вршат органите на управата 
надлежни за работите на санитарната инспекција“, се 
заменуваат со зборовите: „врши Републичкиот сани-
тарен и здравствен инспекторат“. 

Член 2 
Во членовите 2 точка 7 и 16 точките 1 и 3 збо-

рот „локали“ се заменува со зборот „објекти“. 

Член 3 
Членот 2-а се брише. 

I 
Член 4 

Во членот 3 став 1 зборовите: „Органите на уп 
равата надлежни за работите на санитарната инспек-
ција“ се заменуваат со зборовите.-. 

„Републичкиот санитарен и здравствен инспек-
торат“. 

Член 5 
Членот 4 се менува и гласи.- „При вршењето на 

санитарниот надзор, органот на управата надлежен 
за работата на санитарната инспекција соработува 
со другите органи на инспекцијата, претпријатијата, 
организациите и граѓаните“. 
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Член 6 
Членот 5 се менува и гласи: 
,.Санитарниот надзор во Републиката го врши 

Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат“. 

Член 7 
Членот 6 се брише. 

Член 8 
Во членот 7 став 1 зборовите: „Извршниот со-

вет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Вла-
дата“. 

Член 9 
Членот 8 се брише. 

Член 10 
Во членот 9 зборовите: ,,Општинската санитар 

на инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Репуб-
личкиот санитарен и здравствен инспекторат“. 

Член 11 
Во членот 10 став 1 зборовите: „и другите лица 

овластени за вршење на тие работи“ се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „Републичкиот комитет 

за здравство и социјална политика“ се заменуваат со 
зборовите „Министерството за здравство“. 

Член 12 
Членовите 11 и 12 се бришат 

Член 13 
Во членот 13 по зборот „согласност“ се дода-

ваат зборовите: „,со посебен акт“, а во точка 3 збо-
ровите: „поставени на подрачјето на две или пове-
ќе општини“ се бришат, а по точка 4 се додаваат 
пет нови точки кои гласат: 

„5. Станбени објекти; 
6. Објекти на здравствени, социјални и воспит-

но-образовни организации; 
7. Туристичко-одморалишни населби и објекти, 

трговски, занаетчиски и угостителски објекти; 
8. Објекти на јавниот сообраќај (железничкиот, 

патниот, воздушниот и водениот); 
9. Јавни и други комунални објекти“. 

Член 14 
Во членот 14 став 1 зборовите: „општинска са-

нитарна инспекција“ се заменуваат со зборовите: 
„Републички санитарен и здравствен инспекторат“. 

Во став 2 зборовите: .,Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика, во согласност со ре-
публичкиот секретар за финансии“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за здравство, во соглас-
ност со министерот за финансии“. 

Член 15 
Членот 15 се брише 

Член 16 
Член 19 се менува и гласи: 
„По жалбата изјавена против првостепеното ре-

шение на Републичкиот санитарен и здравствен ин-
спекторат решава министерот за здравство“. 

Член 17 
Членот 22 се брише. 

Член 18 
Во членовите 23 и 24 зборовите: „организациите 

на здружениот труд“ се заменуваат со зборот „прет-
пријатија“. 

Член 19 
Членот 25 се менува и гласи: 
,,Републичкиот санитарен инспекторат се грижи 

за унапредувањето на службата за санитарната ин-
спекција и за стручното усовршување на санитарните 
инспектори“. 

Член 20 
Главата IV Меѓусебни односи на органите на са-

нитарната инспекција и членовите 26, 27, 28, 29, 30, 
31 и 33-а се бришат. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

187. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

ЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за инспекцијата на трудот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 
18 април 1991 година 

Бр. 08-1497/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија,, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с р, 

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

НОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Законот за инспекцијата на трудот („Служ-

бен весник на СРМ“ број 31/85, 51/88 и 23/90), чле-
нот 1 се менува и гласи: 

„Инспекцискиот надзор над примената на зако-
ните, другите прописи, општите акти и колективните 
договори од областа на работните односи и зашти-
тата при работа, како и техничките мерки кои се 
однесуваат на заштитата при работа, во претприја-
тијата, во организациите од општествените дејности, 
банките и другите финансиски организации, органи-
зации за осигурување, задруги и во други форми на 
соработка и заедничко работење со странско лице, 
органите на оиштествено-политичките заедници, оп-
штествените организации, здруженијата на граѓаните 
и други организации и заедници, како и во органи-
зациите кои произведуваат предмети за вооружување 
и воена опрема или се опремени за такво производ-
ство (во натамошниот текст организација), кај работ-
ните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен 
труд, односно со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓани, односно кај граѓанско-правни 
и физички лица, во земјоделски стопанства, прет-
ставништва на странски фирми и дипломатски и кон-
зуларни претставништва (во натамошниот текст: ра-
ботодавец) го врши органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот (во натамош-
ниот текст: Републички инспекторат за труд)". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи.-
„Работите на инспекцискиот надзор ги врши Ре-

публичкиот инспекторат за труд преку републичките 
инспектори на трудот“. 

Член 3 
Членовите 3 и 4 се бришат. 

Член 4 
Во членот 5 став 1 се брише. 
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Член 5 
Во членот 6 став 3 зборовите.- „Претседателот 

на Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со 
зборовите: .,Министерот за труд и социјална поли-
тика“. 

Член 6 
Членовите 7 и 9 се бришат. 

Член 7 
Во членот 21 став 1 зборовите: „собранието на 

општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
организацијата, односно делот на организацијата, 
како и Републичкиот инспекторат за труд“ се заме-
нуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Ставот 2 се брише. 
Член 8 

Во членот 22 став 1 зборовите: „општинскиот 
орган“ се заменуваат со зборот „органот“. 

Член 9 
Во членот 26 став 1 се брише. 
Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: „Прет-

седателот на Републичкиот комитет за труд“ се за-
менуваат со зборовите: „Министерот за труд и со-
цијална политика“. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 
Член 10 

Во членот 27 став 2 зборовите-. „Собранието на 
општината“ се заменуваат со зборовите: „Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 11 
Членот 32 се брише, 

Член 12 
Во членот 34 став 1 точка 2 по зборовите: 

„член 17 став 2" се додаваат зборовите- „член 20". -
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен, весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

188. 
Врз основа на.Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава , 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ 
ОД ВОЈНАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за цивилните инвалиди од војната, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
v. 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1495/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Член 1 
Во Законот за цивилните инвалиди од војната 

(„Службен весник ма СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 
4/85 и 12/89) членот 7 се брише. 

Член 2 
Во членовите 9 став 3, 14 став 2 и 29 став 2 

зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет 
за труд, здравство и социјална политика“ се заме-
нуваат со зборовите: „Министерот за труд и соци-
јална политика“. 

Член з 
Во членот 12 став 2 зборот „Општината“, се за-

менува со зборот „Републиката“ 

Член 4 
Во членот 20 став 1 по зборот: „работа“ за-пир-

ката и зборовите-, „а во општините каде што нема 
центар, општинскиот орган на управата, надлежен 
за социјална заштита“, се бришат. 

Член 5 
Во членовите 20 став 2 и 24 став 2 зборовите-

„Републичкиот комитет за труд, здравство и соци-
јална политика“, се заменуваат со зборовите .„Ми-
нистерството за труд и социјална политика“. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија“. 

189. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за дополнителна заштита- на воените инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 
18 април 1991 година. 

Бр. 08-1494/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието- на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛ-

НА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Во Законот за дополнителна заштита на воени-

те инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85, 
45/86 и 4/90) во член 6 став 2 зборовите: „Репуб 
личкиот секретаријат за финансии“ се заменуваат 
со зборовите: „Министерството за финансии“. 

Член 2 
Во член 15 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на боречко-инвалид-
ската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за труд и социјална политика“, а зборо-
вите во заградата и заградата ,се бришат. 

Член з 
Во членовите 16 став 3 и 19 став 3 зборовите 

„општинскиот орган на управата“ се заменуваат ео 
зборовите: „Министерство за труд и социјална по-
литика“. 
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Член 4 
Во член 34 став 2 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на боречко-
инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: 
„Републичката управа за прашања на борците и во-
ените инвалиди“. 

Член 5 
Во член 36 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на боречко-инвалид-
ската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за труд и социјална политика“. 

Член 6 
Во член 45 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „оп-

штинскиот орган на управата“ се заменуваат со збо-
ровите: „Републичката управа за прашања на бор-
ците и воените инвалиди“. 

Во став 3 зборот-, „должен“ се заменува со збо-
рот „должна". 

Член 7 
Во членовите 50 став 2, 59 и 63 став 1 зборо-

вите: „општинскиот орган на управата“ се замену-
ваат со зборовите: ,„Републичката управа за прашања 
на борците и воените инвалиди“. 

Член 8 
Во член 51 став 1 зборовите: ,„општинскиот ор-

ган на управата на чие подрачје подносителот на 
барањето има живеалиште“ се заменуваат со збо-
ровите.- „Републичката управа за прашања на бор-
ците и воените инвалиди“. 

Став 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: ,,ре-

публичкиот орган на управата надлежен за боречко-
инвалидска заштита“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за труд и социјална политика“. 

Член 9 
Во член 53 став 1 зборовите: „Општинскиот ор-

ган на управата е должен“ се заменуваат со зборо-
вите: „Републичката управа за прашања на борците 
и воените инвалиди е должна“. 

Член 10 
Во член 61 став 1 се менува и гласи: „Репуб-

личката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди обезбедува водење на евиденција за ко-
рисниците и потрошените средства“. 

Ставот 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 11 
Во член 62 став 1 зборовите: „Републичкиот ор-

ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за труд и социјална политика“, а зборовите: 
„и им дава задолжителни инструкции на општински-
те органи на управата за извршување на работите 
за кои се овластени со овој закон“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „општинските органи.на 
управата“ се заменуваат со зборовите: „Републич-
ката управа за прашања на борците и воените ин-
валиди“. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

190 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИ-

ТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за материјално обезбедување на учесниците во 
Народноослободителната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 18 
април 1991 година. 

Бр. 08-1496/1 
18.април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНО-

ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на уче-

сниците во Народноослободителната војна („Службен 
весник на СРМ“ бр. 41/85, 45/86 и 10/88) во член 
8 став 3 зборовите: „Републичкиот секретаријат за 
финансии“ се заменуваат со зборовите: „Минис-
терството за финансии“. 

Член 2 
Во член 14 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на боречко-инвалид-
ската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за труд и социјална политика“, а зборо-
вите во заградата и заградата се бришат. 

Член 3 
Во членовите 15 став 3 и 17 став 3 зборовите: 

„Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за труд и социјална по-
литика“. 

Член 4 
Во членовите 24 став 2, 34 и 44 став 1 зборовите: 

„Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со 
зборовите: ,,Републичката управа за прашања на 
борците и воените инвалиди“. 

Член 5 
Во член 25 став 1 зборовите: „Општинскиот ор-

ган на управата на чие подрачје подносителот на 
барањето има живеалиште“ се заменуваат со зборо-
вите: „Републичката управа за прашања на борците 
и воените инвалиди“ 

Ставот 2 се брише. 
Во ставот з кој станува став 2, зборовите: 

„Републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на боречко-инвалидската заштита“ се заме-
нуваат со зборовите: „Министерството за труд и со-
цијална политика“. 

Член 6 
Во член 27 став 1 зборовите: „Општинскиот ор-

ган на управата е должен“ се заменуваат со зборо-
вите:',.Републичката управа за прашања на борците 
и воените инвалиди е должна“. 

Член 7 
Во член 33 став 1 зборовите-. „Извршниот совет 

на Собранието“ се заменуваат со зборовите: „Вла-
дата“. 

Во став 2 зборовите: „Општинскиот орган наѓ 
управата“ се заменуваат со зборовите: „Републич-
ката управа за прашања на борците и воените ин-
валиди“. 

Член 8 
Во член 37 во ставовите 2, 3 и 4 зборовите: 

„Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со 
зборовите: „Републичката управа за прашања на бор-
ците и воените инвалиди“. 

Во ставот 4 зборот: „должен“ се заменува со 
зборот: „должна“. 
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Член 9 
Во член 42 ставот 1 се менува и гласи,- „Репуб-

личката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди обезбедува водење на евиденција за ко-
рисниците и потрошените средства“, а ставовите 2 
и 3 се бришат. 

Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 10 
Во член 43 став 1 зборовите: „Републичкиот ор-

ган на управата надлежен за боречко-инвалидската 
заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за труд и социјална политика“, а зборовите: 
„и им. дава задолжителни инструкции на општин-
ските органи на управата за извршување на рабо-
тите за кои се овластени со овој закон“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „Општинскиот орган на 
управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичка-
та управа за прашања на борците и воените ин-
валиди“. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

191. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава / 

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

ТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за заштита на семејството чиј 
хранител е на задолжителна воена служба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1493/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИ-

ТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за заштита на семејството чиј хра-

нител е на задолжителна воена служба („Службен 
весник на СРМ“ бр. 44/76), членот 12 се менува и 
гласи: 

„Средствата ,за финансирање на обврските што 
произлегуваат од Сојузниот и од овој закон се обез-
бедуваат од Републичкиот буџет“. 

Член 2 
Во членот 13 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за социјална заштита“ 
се заменуваат со зборовите: „Министерството за 
труд и социјална политика“. 

Во ставот“2 зборовите: „Републичкиот секретари-
јат за здравство и социјална политика“ vce замену-
ваат со зборовите: „Владата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Барањето од став 1 на овој член се доставува 

преку надлежниот центар за социјална работа спо-
ред местото на живеење до Министерството за труд 
и социјална политика“. 

Член 3 
Членовите 14, 15 и 16 се бришат. 

Член 4 
Во членот 17, ставот 3 се брише. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

192. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за општествена заштита на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 18 
април 1991 година. 

Бр. 08-1492/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Во Законот за општествена заштита на децата 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 и 40/87), во член 
7 зборовите: „Собранието на општествено-политич-
ките заедници“ се заменуваат со зборовите: „Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 2 
Во членот 11 зборовите- „Општествено-политич-

ките заедници“ се .заменуваат со зборот: „Република-
та“ по зборот .„Устав“ запирката се заменува со збо-
рот „и“, зборовите: „закон и со статут“ се бришат, 
а зборот ,,утврдуваат“ се заменува со зборот „утвр-
дува“. 

Член 3 
Член 12 се менува и гласи: 
„Републиката ја следи состојбата и го поттик-

нува развојот на општествената заштита на децата, 
остварувањето на самоуправните општествено-економ-
ски односи, стекнувањето и распределбата на дохо-
дот, врши општествен надзор и презема други 
мерки“. 

Член 4 
Во член 20 став 1 точка 2 зборовите: „делега-

тите на собранијата на општините“ се заменуваат 
со зборовите: „пратениците на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, одборници на со-
бранијата на општините и на градската заедница“. 
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Член 5 
Во член 27 став 1 зборовите: „општествено-по-

литички заедници“ се заменуваат со зборот „Репуб-
ликата“. 

Член 6 
Во членовите 29 и 37 зборовите-, „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите за згрижу-
вање, воспитание џ образов“ание на( децата“ се заме-
нуваат со зборовите: „Министерството за труд и со-
цијална политика“. 

Член 7 
Во член 33 став 1 зборот „општината“ се заме-

нува со зборот „Републиката“. 
Ставот 3 се менува и гласи.-
„Владата на Социјалистичка Република Маке-

донија го определува бројот на претставниците на 
Републиката во организациите за згрижување и во-
спитание“. 

Член 8 
Во член 35 зборовите: „Собранието на општи-

ната на чие подрачје е седиштето на организација-
та за згрижување, воспитание и образование“, се 
заменуваат со зборовите: „Собранието на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Член 9 
Во член 36 зборовите: „собранието на општина-

та на чие подрачје е седиштето на организацијата 
на' здружен труд“ се заменуваат CQ зборовите: „Вла-
дата на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 16 
Во член 46 зборовите: ,„ги потврдува собранието 

на општината на чие подрачје е седиштето на за-
едницата, а“ се заменуваат со зборот „и“. 

Член 11 
Членот 47 се менува и гласи: 
„Надзор над законитоста на работата на Репуб-

личката заедница за општествена заштита на деца-
та ,и општинските самоуправни интересни заедници 
за општествена заштита на децата, врши Министер-
ството за труд и социјална политика“. 

Член 12 
Во член 54 став 1 алинеја 2 зборовите: „на 

општествено-политичките заедници“ се заменуваат 
со зборовите- „од Републиката“. 

Член 13 
Во член 55 став 2 зборовите: „собранието на 

општината на чие подрачје е основана општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата“ се заменуваат со зборовите: „Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 14 
Во член 56 зборот „општината“ се заменува со . 

зборот „Републиката“. 

Член 15 
Во член 57, став 1 точка 2 зборовите: „Делега-

тите на собранијата на општествено-политичките за-
едници“ се заменуваат со зборовите: „Пратениците 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, одборниците на собранијата на општините 
и градската заедница“. 

Член 16 
Во член 61 зборовите.- „Извршниот совет на 

Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

193. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДМОРАЛИШТАТА НА 
ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за одморалиштата на децата и младината, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. ^ 

Бр. 08-1491/1 
18 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДМОРАЛИШ-

ТАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

Член 1 
Во Законот за одморалиштата на децата и мла-

дината („Службен весник на СР Македонија“ бр. 
22/78) во членовите 4 и 5 зборовите: „општествено-
политичките заедници“ се заменуваат со зборот „Ре-
публиката“. 

Член 2 
Во членот 7 зборовите: „надлежниот орган на 

собранието на општината“, се заменуваат со зборо-
вите: „Министерството за труд и социјална поли-
тика“. 

Член 3 
Во членот 10 став 1 зборовите: „општествено-

лолитичките заедници“ се заменуваат со зборот „Ре-
публиката“, а зборовите: „општествено-политичките 
организации“ се бришат.. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи-. 
,„Бројот на претставниците на Републиката ги 

утврдува Владата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија“. 

Член 4 
Во членот 12 зборот „општината“ се заменувај 

со зборовите: „Социјалистичка Република Македони-
ја“, а зборовите: „на чие подрачје е седиштето на! 
одморалиштето“ се бришат. 

Член 5 
Во членовите 13 и 18 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството и социјалната политика на чие подрачје d 
седиштето на одморалиштето“, се заменуваат со збо-
ровите: „Министерството за труд и социјална поли-
тика“. 

Член 6 
Во членот 17 став 2 зборовите „републичкиот 

секретар за здравство и социјална политика“ се за-
менуваат со зборовите: „Министерот за труд и со-
цијална политика“. 

Во ставот 3 зборовите: „надлежниот орган на 
собранието на општината“ се заменуваат со зборо-
вите- „Министерството за труд и социјална политика“. 
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Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

194. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот ,за ловот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1529/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЛОВОТ 

Член 1 
Во Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ 

бр. 43/88, 18/89, 26/89, 20/90 и 27/90), во член 8 
став 2 зборовите: „на општината која“ се замену-
ваат со зборовите: „друг субјект кој“. 

Член 2 
Во член 10 зборовите: ,„органот на управата над-

лежен за ловна инспекција“ се заменуваат со зборо-
вите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и 
шумарство“. 

Член 3 
Член 18 се менува и гласи: 
„Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство може да пропише трајна или привре-
мена забрана на ловење или ловостој на дел или 
на целата територија на Републиката на редок или 
прореден дивеч кога постои опасност од негово 
истребување“. 

Член 4 
Во член 20 став 2 зборовите: „собранието на 

општината, односно организацијата што тоа ќе ја 
овласти“ се заменуваат со зборовите: „организаци-
јата што ќе ја овласти Министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“. 

Во ставот 3 зборовите-, „односно надлежниот 
општински орган на управата“ се бришат. 

Член 5 
Во член 24 став 2 зборовите: „Извршниот со-

вет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Вла-
дата“. 

Член 6 
Во член 26 ставот 2 се брише. 

Член 7 
Во член 70 став 1 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за лов.от и“ се бришат. 

Член 8 
Член 71 се брише. 

Член 9 
Во член 74 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Против решението од став 1 на овој член мо-

же да се изјави жалба до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“. 

Ставовите 2 и 3 стануваат 3 и 4. 

Член 10 
Во членовите 4, 17 став 2, 20 ставови 2 и 4, 21 

став 2, 25, 28 став 1 точка 1 и став 2, 32 став з, 33 
став 1, 41, 42 став 3, 43 став 2 и 57 став 2 зборо-
вите: ,.општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ловот“, „општината“, „собранието на 
општината“ и „републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на ловот“ со различно членува-
ње и број, се заменуваат со зборовите „Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 11 
Во членовите 5 став 2, 16 став 2, 24 став 4, 38 

став 3, 42 став 4, 49 став 1, 50, 54, 61 ,став 4, 62 
став 2, 65, 69 став 3 и 72 став 3, зборовите: „репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на ловот и земјоделството“, „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ловот“, „функ-
ционерот кој раководи со републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на ловот“, „собра-
нието на општината“ и „општината“ се заменуваат 
со зборовите: „министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

195. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претсе?дателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за тутун, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 
18 април 1991 година. 

Бр. 08-1530/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 

Член 1 
Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ 

бр. 8/73, 26/73, 40/74, 45/74, 29/86, 51/88 И 20/90) во 
членовите 5 став 4, ба став 1, 8 и 24 ставови 2 и 
3 зборовите: „Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Член 2 
Во членот 15 зборовите: „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на земјоделството“ 
се заменуваат со зборовите: „Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“. 
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Член 3 
Во членовите 20 став 2, 33 став 2 зборовите 

„Републички комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство“, а зборовите: „Републички комитет за енерге-
тика, индустрија и мало стопанство“ се заменуваат 
со зборовите: „Министерот за стопанство“. 

Член 4 
Во членот 26 став 1 зборовите-, „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на земјо-
делската инспекција“ се заменуваат со зборовите: 
„Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство“. 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на пазаришната ин-
спекција“ се заменуваат со зборовите: „Републич-
киот пазарен инспекторат“. 

Член 5 
Членот 27 се брише. 

Член 6 
Во членот 28 став 1 точка 7 зборовите: ,„старе-

шината на општинскиот орган на управата, надле-
жен за работите на земјоделската односно пазарна-
та инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Глав-
ниот републички инспектор за земјоделската, од-
носно за пазарната инспекција“. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

196. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за вино, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на .седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1531/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

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

НОТ ЗА ВИНО 

Член 1 
Во Законот за вино („Службен весник на СРМ“ 

бр. 27/73, 51/88 и 20/90) во членовите 6 став 1 и 8 
ставовите 1 и 3 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на земјоделството“ 
се заменуваат со зборовите: „Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 2 
Во членовите 7 став 2, 22 став 1, 32 став 1, 47 

став 1, 48 и 49 став 1 зборовите: „републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство“ се замену-
ваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“. 

Член 3 
Во членовите 9 став 3 и 17 став 1 зборовите: 

„Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 4 
Во член 12 став 1 зборовите: „републичкиот се-

кретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат 
со зборовите: „министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Во став 2 зборовите: „републички секретар за 
здравство, и социјална политика“ се заменуваат со 
зборовите: „министерот за здравство“. 

Член 5 
Во член 13 став 2 зборовите: ,„Републички секре-

таријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат 
со зборовите.- „Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“. 

Во став 5 зборовите: „општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на земјоделска ин-
спекција“ се заменуваат со зборовите: „земјоделски 
инспектор“. 

Член 6 
Во член 21 став 2 зборовите: „општинскиот ор-

ган надлежен за работите за земјоделска инспекци-
ја“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот ин-
спекторат за земјоделство и шумарство“. 

Член 7 
Во членовите 29,, 41 и 53 став 1 точка 8 зборо-

вите: „општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделска инспекција“ односно „оп-
штински земјоделски инспектор“ се заменуваат со 
зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјодел-
ство и шумарство“. 

Член 8 
Во членовите 30 ставовите 2 и 3 и 34 ставовите 

1 и 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство“ и зборовите.- „Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заме-
нуваат со зборовите: „Министерот за ,земјоделство, 
шумарство и водостопанство“. 

Во членот 30 став 4 зборот „општината“ се за-
менува со зборовите. „Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство“, а 'зборовите „неј-
зиното подрачје“ се заменуваат со зборовите: ,„пое-
дини подрачја во Републиката“. 

Член 9 
Во член 42 став 1 пред. точка 1 се додаваат 

три нови точки кои гласат: 
„1. Да врши контрола на работата на овласте-

ните претпријатија за вршење анализа и испитува-
ње на вино и преработка на грозје и вино; 

2. Да врши контрола над производството на спе-
цијално и пенливо вино,-

3. Да врши контрола на увозот и извозот на 
вино“. 

Точките од 1 до 10 стануваат од 4 до 13. 

Член 10 
Членовите 43 и 51 се бришат. 

Член 11 
Во член 52 став 1 точка 15 зборовите: „подрач-

јата на општината“ се заменуваат со зборовите: ,,по-
едини подрачја на Републиката“, а зборот „општи-
на“ на крајот од точката, се заменува со зборовите: 
„Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство“. 

Член 12 
Во член 57 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „ре-

публичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ 
се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство“. 

Во став 2 зборовите: „републичкиот секретар 
за индустрија и трговија“ се заменуваат со зборови-
те: „министерот за стопанство“.. 
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Во став з зборовите: „републичкиот секретар за 
внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „ми-
нистерот за внатрешни работи“. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

197. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ 

ДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ 
ГЕВГЕЛИЈА И ВАЛАНДОВО 

Се прогласува Законот за обезбедување средства 
за отстранување на последиците од земјотресот во 
општините Гевгелија и Валандово, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година: 

Бр. 08-1532/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИ-

НИТЕ ГЕВГЕЛИЈА И ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за от-

странување на последиците од земјотресот што го 
погоди подрачјето на општините Гевгелија и Ва-
ландово на 21 декември 1990 година. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбеду-

ваат со издвојување од: 
— средствата наменети за лични доходи на прет-

пријатијата, органите на управата и други правни 
и физички лица, ЈНА за активните воени лица и 
граѓанските лица на служба во ЈНА, како и на прав-
ното лице чие седиште се наоѓа во друга република 
и автономна покраина, за вработените во делот на 
правното лице кое трајно врши дејност на територи-
јата на СР Македонија, во висина на просечниот 
еднодневен чист личен доход за месецот за кој се 
издвојуваат средствата кај правното и физичкото 
лице, при исплатата на личните доходи во мај и ав-
густ 1991 година; 

— доходот на работните луѓе кои самостојно 
вршат стопанска и професионална дејност, во висина 
на еднодневна заработувачка од утврдената основи-
ца за плаќање данок, остварена во претходната 
година; 

— доходот на работните луѓе кои вјзшат земјо-
делска дејност, во висина од 0,2% од катастарскиот 
приход кој служи како основица за облог со данок; 

— средствата наменети за пензии на корисни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување, 
при исплатата на пензиите, во висина на еднодневен 
износ на пензијата исплатена во мај и август 1991 
година; и 

— средствата наменети за исплата на пензиите 
на воените лица, при исплата на пензиите, во виси-
на на, еднодневен износ на пензијата исплатена во 
мај и август 1991 година. 

Средствата од став 1 алинеи 2 и 3 ,на овој 
член се издвојуваат во мај и август 1991 година. 

Пресметувањето на износот од став 1 алинеи z 
и 3 на овој член го врши органот за приходи. I 

Член 3 
Доколку обврзниците за плаќање на обврската 

од член 2 на овој закон, во мај и август 1991 го-
дина, не вршат исплата на лични доходи, односно 
пензии, обврската од член 2 на овој закон ја нами-
руваат при првата наредна исплата на лични доходи, 
односно пензии. 

Член 4 
Од плаќање на обврската од член 2 на овој 

закон, се ослободуваат обврзниците кои исплатуваат 
средства. до загарантиран или загарантиран личен 
доход, односно Заедницата за пензиско и инвалид-
ско осигурување, за делот на средствата наменети за 
исплата на најнискиот износ на пензија. 

Член 5 
Средствата што се издвојуваат по. овој закон не 

подлежат на привремена забрана на располагањето 
со дел од општествените средства на Републиката 
и на самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности за потрошувачката во 1991 година. 

На средствата што се издвојуваат според член 
2 на овој закон, не се пресметуваат и не се пла-
ќаат даноци и придонеси. 

Член 6 
Средствата од член 2 на овој закон се уплату-

ваат на посебна републичка сметка — Средства на 
солидарноста за отстранување на последиците од зе-
мјотресот во општините Гевгелија ,.и Валандово. 

Член 7 
Средствата од член 6 на овој закон !ќе се ко-

ристат за отстранување на последиците од земјотре-
сот, во општините Гевгелија и Валандово во сооднос 
со утврдените штети верификацирани од Репуб-
личката комисија за процена и утврдување на ште-
тата од елементарни непогоди и тоа: 

— за надоместок на камата по кредити за сана-
ција на индивидуалните станбени и други објекти 
добиени од банка; 

— како неповратни средства на одредени ко-
рисници чии материјални можности се недоволни 
за сопствено ангажирање на средствата; и 

— како учество во Санирање на објекти од општ 
интерес (училишта и друго). 

Поблиски критериуми и начин на користење на 
средствата, обезбедени со овој закон, утврдува Вла-
дата на СР Македонија. 1 

За користење на средствата од член 6 на овој 
закон Владата на СР Македонија поднесува извеш-
тај на Собранието на СР Македонија. 

Член 8 
Функционерот кој раководи со органот на упра-

вата надлежен за работите на финансиите, (ќе го 
пропише начинот и постапката за пресметување и 
плаќање на средствата од член 2 на овој закон. 

Член 9 
Контрола над издвојувањето и уплатувањето на 

средствата од член 2 на овој закон врши Службата 
на општественото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија, освен за средствата од али-
неја 3, за што. контрола врши Министерството за 
финансии. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

I 
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198, 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за премер, катастар и запишува-
ње на правата на недвижностите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 16 
и 18 април 1991 година. 

Бр. 08-1533/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 1 
Во Законот за премер, катастар и запишување 

на правата на недвижностите („Службен весник на 
СРМ“ бр. 27/86) во членовите 1 и 13 по зборот „ка-
тастарот“ се додаваат зборовите: „и одржувањето на 
премерот и катастарот“. 

Член 2 
Во членот 4 по зборот „државните“ се додаваат 

зборовите: „и други органи“, а зборовите до крајот 
на реченицата се заменуваат со зборовите: „прет-
пријатијата, другите правни лица и на граѓаните“. 

Член 3 
Во членот 5 ставот 1 се брише 
Во ставот 2 кој станува став 1 по зборот „ка-

тастарот“ се додаваат зборовите: „и одржување на 
премерот и катастарот“, а по зборовите: „Републич-
ката геодетска управа“ се става точка и зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Став 3 се брише. 
Во ставот 4 кој станува став 2 зборовите: „спе-

цијализирана организација на здружен труд“ се за-
менуваат со зборовите: „претпријатие регистрирано 
за вршење на тие работи“. 

Член 4 
Членот 6 се брише. 

Член 5 
Во членот 7 став 2 зборовите: „Извршниот совет 

на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 
Ставот 3 се брише. 

Член 6-
Во членот 14 став 1 зборовите: „организациите 

на здружен труд, другите самоуправни организации, 
општествено-политичките организации“ се заменуваат 
со зборовите: „претпријатијата, другите правни лица 
и граѓаните“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Државните и други органи, претпријатијата и 

другите правни лица се должни своите акти за пра-
вата на'недвижностите да ги доставуваат по право-

силноста до Републичката геодетска управа, заради 
спроведување на промените во катастарот на недвиж-
ностите“. 

Во ставот 3 зборовите: „општинската геодетска 
управа“ се заменуваат со зборовите: „Републичката 
геодетска управа“. 

. Член 7 
Членот 16 се менува и гласи: 
.„Основните геодетски работи се состојат од по-

ставување, обновување и одржување на геодетските 
точки на тригонометриската мрежа од втор и трет 
основен ред“. 

Член 8 
Членот 18 се менува и гласи: 
,„Основата на премерот ја сочинуваат мрежата 

за геодетските точки од основните геодетски работи, 
геодетските точки на градските мрежи и реперите 
од нивелманската мрежа“. 

Член 9 
Во членот 20 став 2 зборовите: „во општествена 

сопственост, односно сопствениците на недвижностите 
(носители на правата на недвижностите)" се бришат. 

Во ставот 3 зборот „општинската“ се заменува 
со зборот „Републичката“. 

Член 10 . 
Во членот 26 став 2 зборовите: „Собранието на 

општината“ се заменуваат со зборовите: „Републич-
ката геодетска управа“. 

Член 11 
Во членот 27 став 1 зборовите: „собранието на 

општината“ се заменуваат со зборовите.- „Републич-
ката геодетска управа“. 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став з станува став 2. 

Член 12 
Во членот 28 став 1 зборовите: „собранието на 

општината“ се заменуваат со зборовите.- „Владата на 
СР Македонија“, а реченицата по точката се брише. 

Ставот 2 се брише. 

Член 13 
Во членот 29 став 2 се менува и гласи: 
„Катастарските околии ги утврдува и менува 

Владата на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 14 
Во членовите 35 став 2, 38 став 2 и 41 став 4 

по зборот „управа“ се става точка, а зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

Член 13 
Во членот 37 ставот 1 зборовите: „Во изготву-

вање оригинали на геодетските планови спаѓаат и 
работите на сметање на површините на катастар-
ските парцели“ се заменуваат со зборовите: „По 
потреба хоризонталната и вертикална престава на 
земјиштето може да се изработува на еден план“. 

Член "16 
Во членот 42 по зборот „управа“ зборовите: „во 

согласност со претседателот на Републичкиот коми-
тет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се 
бришат. 

Член 17 
Членот 48 се менува и гласи: 
„Огледни земјишта во катастарската општина и 

утврдувањето на катастарските култури и класи на 
земјиштето за секоја катастарска парцела во катас-
тарската општина ги врши Републичката геодетска 
управа“. 

Член 18 
Во членот 49 по зборот „управа“ зборовите: „во 

согласност со републичкиот секретар за финансии 
и со претседателот на Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“ се бришат. 

Член 19 
Во членот 50 алинеите 1 и 2 се бришат. 
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Член 20 
Во членот 52 став 1 зборот „реалните“ се брише. 

Член 21 
Членот 53 се менува и гласи: 
„Како носители на правата на недвижностите 

може да се запишат државните и други органи, 
претпријатијата и другите правни лица и граѓаните“. 

Член 22 
Во членот 56 зборовите: „во согласност со репуб-

личкиот секретар за финансии и со републичкиот 
секретар' за правосудство и управа“ се бришат. 

Член 23 
Во членот 58 ставот 2 по зборот „докази“ се 

става точка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

Член 24 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Излагањето го врши Републичката геодетска 

управа. 
Службеното лице кое врши излагање е дипло-

миран правник. Во работата на излагањето учеству-
ва и стручно лице од геодетска насока како и други 
лица за вршење на административно-технички ра-
боти. 

Собранието на општината каде се врши излага-
ње соработува со Републичката хеодетска управа за-
ради обезбедување услови за работа“. 

Член 25 
Во членот 62 став 1 се брише. 
Во ставот 2 зборот ,„комисијата“ се заменува со 

зборовите: „Републичката геодетска управа“. 
Ставот 3 се менува и гласи-
„Државните и други органи, претпријатијата и 

другите правни лица и граѓаните по барање на Ре-
публичката геодетска управа ги доставуваат испра-
вите со кои располагаат“. 

Член 26 
Во членбвите 63 став 1, 64 став 1 и бб став 2 

зборовите: „Комисијата за излагање“ се заменуваат 
со зборовите: „Републичката геодетска управа“. 

Член 27 
Членот 65 се менува и гласи: 
„Републичката геодетска управа странката пис-

мено ја повикува. Странката која и на вториот пис-
мен повик не дојде на излагањето,- Републичката 
геодетска управа “правото на недвижноста кое е пред-
мет на излагањето, го запишува врз основа на по-
датоците од постојната катастарска евиденција“. 

Член 28 
Во членот 68 став 2 по зборот „постапката“ за-

пирката се брише, а зборовите: „претседателот и 
членовите на комисијата за излагање“ се заменуваат 
со зборовите: „и службеното лице на Републичката 
геодетска управа кое врши излагање“ 

Член 29 
Членот 69 се брише. 

Член 30 
Во членот 70 зборот „комисијата“ се заменува 

со зборовите: „Републичката геодетска управа“. 

Член 31 
Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи: 
„Против решението во поглед на податоците од 

премерот на недвижностите од- член 70 на овој за-
кон може да се изјави жалба до Владата на СР Ма-
кедонија“. 

Член 32 
Членот 72 се менува и гласи: 
„Во постапката за излагање државните и други 

органи, претпријатијата, другите правни лица и гра-
ѓаните -кои имаат недвижности во други катастар-, 
ски општини на територијата на СФР Југославија се 
должни да ги пријават заради евидентирање“. 

Член 33 
Во членовите 73 и 101 зборовите: „во соглас-

ност со републичкиот секретар за финансии“ се 
бришат. 

Член 34 
Во членот 78 ставот 2 се менува и гласи: 
„Директорот на Републичката геодетска управа 

ќе донесе поблиски прописи за изработка и одржу-
вање на катастарскиот операт“. 

Член 35 
Членот 80 се, менува и гласи: 
„Републичката геодетска управа донесува реше-

ние за примена на установениот катастар на нед-
вижностите. 

Рептението за примена ца установениот катастар 
на недвижностите се објавува во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 36 
Во членот 81 ставот 3 се брише. 

Член 37 
Во членот 82 став 1 алинеја 2 пред зборот „обно-

вување“ се додаваат зборовите: „следење и“. 

Член 38 
Во членовите 21 став 1, 83, 84 ставовите 1 и 2, 

85, 86 став 2, 87, 89 ставовите 1 и 2, 93 став 1, 95, 
96, 97 ставовите 1 и 2, 98 ставовите 1 и 2, 100, 108 
ставовите 1 и 2; 122 став 1 и 131 зборот „општинска-
та“ се заменува со зборот „Републичката“. 

Член 39 
Членот 90 се менуга и гласи: 
„Републичката геодетска управа промените на 

податоците запишани во катастарот на недвижнос-
тите настанати врз основа на одлука на надлежен 
орган ги спроведува во катастарот на недвижностите 
по службена должност за што писмено ги известува 
странките“. 

Член 40 
Членот 91 се менува и гласи-: 
„За промените настанати во катастарот на нед-

вижностите кои се однесуваат на катастарската кул-
тура и катастарската класа на земјиштето Републич-
ката геодетска управа донесува решение. 

Во решението се означуваат сите податоци за 
промена на катастарската култура и катастарската 
класа на земјиштето“ 

Член 41 
Во членот 93 ставот 1 по зборот „примено“ се 

става точка, а зборовите: „кај општинската геодет-
ска управа“ се бришат. 

Член 42 
Членот 94 се менува и гласи: 
„Против решението на Републичката геодетска 

управа за промена на катастарската култура и ка-
тастарската класа на земјиштето и за одбивањето 
на барањето за запишување на правата на недвиж-
ностите, незадоволната странка може да изјави жал-
ба до Владата на СР Македонија“. 

Член 43 
Во членот 102 тавот 3 се менува и гласи: 
„Државните и други органи, претпријатијата и 

другите правни лица и граѓаните што вршат геодет-
ски работи за посебни намени се должни да ги дос-
тават оригиналите на геодетските планови на Ре-
публичката геодетска управа“. 

Во ставот 4 зборот „општинската“ се заменува 
со зборот „Републичката“. 

Член 44 
Во членот 103 ставот 1 зборовите: „Органите, 

организациите и заедниците“ се заменуваат со збо-
ровите: ,„Државните и други органи, претпријатија-
та и на другите правни лица и граѓаните“, а зборот 
.,општинската“ се заменува со зборот „Републичката“. 

Ставот З ,се брише. 



26 април 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 - Стр. 219 

Член 45 
Во членот 104 ставот 1 зборовите: „органите, 

организациите и заедниците“ се заменуваат со збо-
ровите: „Државните и други органи, претпријатијата 
и на другите правни лица и граѓаните“, а зборот 
„општинската“ се заменува со зборот „Републичката". 

Член 46 
Членот 105 се менува и гласи: 
„Републичката геодетска управа може да врши 

премерување за потребите на државните и други 
органи, претпријатијата и на другите правни лица и 
граѓаните со надоместок што ќе го утврдат спогод-
бено“. 

Член 47 
Во членот 106 ставот 1 по зборот ,„работи“ се 

додаваат зборовите: „и другата документација“ и по 
зборот „управа“ запирката се заменува со точка, а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „Извршниот совет“ се 
заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 48 
Во членот 107 зборовите: „органот што ги чува“ 

се заменуваат со зборовите: „Републичката геодет-
ска управа“. 

Член 49 
Во членот 110 зборовите: „Извршниот совет“ се 

заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 52 
Во членот 115 зборовите: „општинската геодет-

.ска управа и на специјализирана организација на 
здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „прет-
пријатието од член 5 на овој закон“. 

Член 53 
Во членот 122 ставот 1 зборот „општинската“ се 

заменува со зборот „Републичката“. 
Во ставот 2 зборовите: „Ако органот, организа-

цијата, или заедницата“' се заменуваат со зборовите: 
,,Државните и други органи, претпријатијата, други-
те правни лица и граѓаните“, а зборот „општинска-
та“ се заменува со зборот „Републичката“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Жалбата се поднесува до Владата на СР Ма-

кедонија“. 
Досегашниот став 3 станува став 4, 

Член 54 
Во членот 124 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „од 30.000,00 до 200.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите: „6.ооо до 30.000 динари“, а во 
точката 1 по зборот ..став 1" се додаваат зборовите: 
„и 2". 

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите „600 до 3.000 ди-
нари“. 

Член 55 
Во членовите, 125 и 126 зборовите: „од 10.000 

до 50.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 
600 до 3.000 динари“. 

Член 56 
Во членот 127 ставот 3 се брише. 

Член 57 
Во членот 132 се додава нов став 2 кој гласи: 
„До установување на катастарот на недвижнос-

тите (катастарскиот операт) според одредбите на овој 
закон, во законите од став 1 на овој член надлежнос-
тите утврдени за општинските органи ќе ги вршат 
соодветните републички органи“.. 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

199. 
Врз основа на член 73-а од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 
50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 И 17/91), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за привремено финансирање на 

функциите на Социјал птичка Република Македонија 
во 1991 година („Службен весник на СРМ“ број 46/90), 
во називот на Одлуката зборовите: „функциите на 
Социјалистичка Република Македонија“ се замену-
ваат со зборовите: „општите општествени и на за-
едничките потреби“. 

Член 2 

Во член 1 зборовите: „31 март 1991 година, се 
врши привремено финансирање на функциите на 
Социјалистичка Република Македонија“ се замену-
ваат со зборовите: „30 јуни 1991 година, се врши 
привремено финансирање на општите општествени 
и на заедничките потреби“. 

Член 3 
Во член 2 став 1 се менува и гласи: 
„Привременото финансирање, врз основа на оваа 

одлука, се врши во висина на извршените расходи 
за општите општествени и за заедничките потреби 
во периодот јули-декември 1990 година, во вкупен 
износ ОД 4.343.473.443 динари“ 

Во ставот 2 зборовите: „Републичкиот секрета-
ријат“ се заменуваат со зборот ,.Министерство“. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1527/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

200 
Врз основа на член 183 од Деловникот на Соб-

ранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 
април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА ОДБОР ЗА ОДБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ПОЧЕТО-

КОТ НА НОВ НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се формира Одбор за одбележување на 50-го-
дишнината на почетокот на НОВ на Македонија со 
следниов состав: 

а) Претседател ' 
Киро Глигоров, претседател на Републиката 
б) Членови: 
1. -Васил Тупурковски, член на Претседателството 

на СФРЈ од СРМ; . 

Член 50 
Во членот 112 алинеја 2 зборовите: „Специјали-

зирана организација на. здружен труд“ се замену-
ваат со зборовите: „претпријатието од член 5 на 
овој закон“. 

Член 51 
Членовите 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 123 и 130 се бришат. 
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2. Стојан Андов, претседател на Собранието на 
СРМ; ' 

3. д-р Никола Кљусев, претседател на Владата на 
СРМ; 

4. Јордан Арсов, претседател на Уставниот суд 
на Македонија; 

5. Тодор Атанасовски, претседател на Сојузот на 
здруженија на НОВ од Македонија; 

6. проф. Јордан-Поп Јорданов, претседател на 
Македонската акаде.мија на науките и уметностите; 

7. проф. д-р Драги Данев, ректор на Универзи-
тетот во Скопје-

8. проф. Божидар Герамитчиоски, ректор на Уни-
верзитетот во Битола, 

9. Драги, Арсов, потпретеедател на Собранието 
на СРМ, ВМРО-ДПМНЕ, 

10. Тито Петковски, потпретседател на Собрание-
то на СРМ, СКМ-ПДП,-

П, Џеладин Мурати, потпретседател на Собра-
ните на СРМ, ПДП; 

12. Киро Поповски, потпретседател на Собрание-
то на СРМ, СПМ; 

13. д-р Владо Ивановски, директор на Институ-
тот за национална историја,-

14. Мугбил Бејзат, претседател на Демократскиот 
сојуз на Турците,-

15. Фаик Абди, претседател на Партијата за це-
лосна еманципација на Ромите,-

16. Тодор Чаловски, претседател на Друштвото 
на писателите на Македонија; и 

17. Фиданка Танасковска. претседател на Здру-
жението на новинарите на Македонија. 

11. Оваа одлука стапува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1508 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

201. 
Врз основа на член 183 од Деловникот на Собра-

нието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 18 април 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА ПРАТЕНИЧКА 
ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
НА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИН-

СТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТО-
ПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА 

I. Се формира Пратеничка група за следење на 
организацијата, спроведувањето и обработката на по-
датоците на Пописот на населението, домаќинствата, 
становите и земјоделските стопанства во 1991 година 
со следниот состав-. 

Михаил Пановски, раководител на групата,-
Ташко Киров, член,-
Кирил Ковачевски, член,-
Вецко Личоски, член; 
Горѓи Бојковски, член; 
Душко Ѓорѓевски, член: 
Флоре Масалковски, член,-
Божо Рајчески, член; 
Џеладин Мурати, член,-
Ферид Садику, член,-
Наум Симјановски, член,-
Теодосија Пауновски, член,- и 
Димитар Трпеновски, член. 
II. Пратеничката група има задача да изврши 

увид во организацијата, спроведувањето и обработка-
та на податоците од Пописот на населението, дома-
ќинствата, становите и земјоделските стопанства во 
1991 година. 

За спроведувањето на своите задачи Пратенич-
ката група може, да изврши увид во пописните ма-
теријали, документацијата на Републичкиот завод за 
статистика и непосредно во општините. 

Пратеничката група ќе соработува со Републич-
киот завод за статистика и пописните комисии. 

За своите согледувања и ставови, во соработка 
со Владата на Социјалистичка Република Македони-
ја, пратеничката група ќе го извести Собранието на 
СРМ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1463/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

202. 
Врз основа на член 154 став 4 од Законот за во-

дите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА НАМЕНИ ОД ПОШИ-

РОК ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАН-
СТВОТО ЗА 1991 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија дава согласност на Годишната програма за 
користење на здружените средства' од придонесите 
за водостопанството за намени од поширок интерес 
во областа на водостопанството за 1991 година, што 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за водостопанство ја донесе на седницата 
одржана на 21 декември 1990 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1534/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

203. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патиштата („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 
26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 25/89 и 10/90), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 

МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-
гионалната патна мрежа во СР Македонија за 1991 
година што ја донесе Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за патишта, на сед-
ница одржана на 26 декември 1990 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1535/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 
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204. 
Врз основа на член 235 став 1 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ“ број 21/84, 31/84 и 32/85) Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, ГРАДСКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

ЗА 1991 ГОДИНА 

Се одобрува Пресметката на приходите и расхо-
дите за распределба и користење на средствата за 
работа на Републичкиот, Градскиот и општинските 
совети за безбедност на сообраќајот на патиштата 
за 1991 година, што ја донесе Републичкиот совет 
за безбедност на сообраќајот на патиштата, на сед-
ницата одржана на 26 февруари 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1536/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. ^ 

205. 
Врз основа на член 235 став 1 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ“ број 21/84, 31/84 и 32/85), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБ-

РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1990 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на приходите и 
расходите за работата на Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на -патиштата за 1990 година, 
што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, на седницата одржана на 
26 февруари 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1537 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

206. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за На-

родната банка на Македонија (,,.Службен весник на 
СРМ“ број 43/89) Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 16 и 
18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1990 ГОДИНА 

1. Се потврдува Годишната сметка на Народна-
та банка на Македонија за 1990 година, што ја до-
несе Советот на Народната банка на Македонија на 
седницата, одржана на 12 март 1991 година. 

2. Вишокот на приходите над расходите на На-
родната банка на Македонија за 1990 година во из-
нос од 100.918.903,20 динари, ќе се употреби за: 

1. Економско-финансиска консолида-
ција на земјоделството, во износ од 60.500,ооо,00 

2. Дополнителни средства на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените краишта во из-
нос од 13.312.903,20 

3. Учество на Републиката во финан-
сирањето на Програмата за пошу-
мување на голините и за мепиора-
ции на слабопродуктивките, ниско-
стеснети и деградирани шуми и 
честаци, во износ од 3.280.000,00 

4. Учество на Републиката во финан-
сирањето на Програмата за истра-
жувачки работи во рударството, во. 
износ од 8.170.000,00 

5. Намирување на ненамирените. об-
врски по ино кредити за ХМС 
„Стрежево“ - Битола 5.656.000,00 

6. Намирување на обврските ,настана-
ти со реконструкцијата на Аеро-
дромот „Охрид“, во износ од 10.000.000,00 

I 
3. Распоредот на средствата од точка 2 потточка 

1 на оваа одлука ќе го изврши Владата на СР Ма-
кедонија на предлог на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, а пренесува-
њето ќе го изврши Народната банка на Македонија. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1538/1 
18 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 

207. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 43/89), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 16 и 
18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1991 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка на Македонија за 1991 година, што го донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сед-
ницата одржана на 12 март 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1539/1 
18 април 1991 година 

Скопје' 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 
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208. 
Врз основа на член 89 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана ца 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КОЧАНИ 

I. Се разрешува од должноста судија на Општин-
скиот суд во Кочани 

Глигор Едровски по сопствено барање. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе4 се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1445 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

209. 
Врз основа на член 89 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на“ СРМ“ број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

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

ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

I. Се разрешува од должноста судија на Општин-
скиот суд Скопје I I С к о п ј е 

Владо Петров, по сопствено барање. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1444 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

210. 
Врз основа на член 94 став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
број 40/90), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 април 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

I. За претседател на Републичката комисија за 
односи со верските заедници се именува 

д-р Блаже Ристовски, потпретседател на Владата 
Eta СРМ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1490/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

211. 
Врз основа на член 142 став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
број 40/90), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 април 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 

ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. Се разрешува од должноста заменик на прет-
седателот на Републичката комисија за односи со 
верските заедници 

Драгољуб Димовски, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

II. За заменик на претседатело^ на Републичка-
та комисија за односи со верските заедници се име-
нува 

Славе Николовски-Катин. 
III. Оваа одлука влегува во. сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА .МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1486/1 Претседател. 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

212. 
Врз основа на член 18 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените краишта („Службен 
весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 

НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА 

I. За директор на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта се именува 

д-р Наумче Белковски, досегашен директор на 
Фондот. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1484/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

213. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85 и 12/90), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО 
ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ, СО КОЈА ЗА ДИРЕКТОР 

НА ИНСТИТУТОТ Е ИМЕНУВАН 
д-р БЛАГОЈ СТОИЧКОВСКИ 

I. Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скоп-
је, со која за директор на Институтот е именуван 

д-р Благој Стоичковски 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1443/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

214. 
Врз основа на член 40 од Законот за Службата 

на општественото книговодство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ“ број 
44/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на .18 април 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СЛУЖ-

БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. За членови во Советот на Службата на опште-
ственото книговодство во СР Македонија, од. редот 
на пратениците во Собранието на СРМ се избираат: 

Ламбе Арнаудовски, пратеник во Собранието на 
СРМ, 

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието 
на СРМ, 

м-р Иван Иванов, пратеник во Собранието на 
СРМ и 

Ристо Стаменов, пратеник во Собранието на СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник^ на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1481/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

215. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соб-
ранието- на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

I. Во Советот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ 
- - Скопје, се именува 

Ристо Јованов, пратеник во Собранието на СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1483/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р 

216. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Собранието на Со-
цијалистичка Република. Македонија, на седницата 
одржана на 18 април 1991 година, донесе . 

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

ТОТ НА ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ВО БИТОЛА 

I. Се разрешуваат од должноста претставници на 
општествената заедница во Советот на Вишата меди-
цинска школа во Битола, поради истек на времето 
за кое се избрани: 

д-р Љубен Доревски, 
Тоде Горевски и 
д-р Љубиша Чичиќ. 

II. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Вишата медицинска школа во Битола, 
се именуваат: 

Томислав Пецаков, пратеник во Собранието на 
СРМ, 

Гоце Андоновски, пратеник во Собранието на 
СРМ и 

Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на 
СРМ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1482/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

217. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18 април 1991 година, 
донесе 

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

ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат од должноста претставниците 
на општествената заедница во Советот за рехабили-
тација на деца и младинци — Скопје, поради истек 
на времето за кое биле именувани: 

Кирил Алексовски и 
Живко Новевски. 
II. За претставници на општествената заедница, 

во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци - Скопје се именуваат: 

Зорица Белкова, секретар на РО на Синдикатот 
на работниците од здравството и социјалната зашти-
та — Скопје и 

Добринка Цибрева, директор на Центарот за 
социјални работи — Скопје. 

III. Оваа одлука стапува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА-
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1480/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 
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218. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 3/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата одржана на 18 април 1991 година, до-
несе 

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

ТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат од должноста претставници на 
општествената заедница во Советот на Шумарскиот 
факултет — Скопје, поради истек на времето за кое 
биле именувани: 

Милутин Маниќ,-
инж. Ристо Николов; 
инж. Перица Петровски; 
Јован Петровски; и 
инж. Драги Трајановски. 
II. За претставници, на општествената заедница 

во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Тиме Андонов, пратеник во Собранието на СРМ 
и директор на ШИК „Плачковица“ — Радовиш; 

инж. Перица Петровски, вработен во Шумско 
стопанство „Караџица" —. Скопје; 

м-р Шабан Превала, пратеник во Собранието на 
СРМ; 

Вера Србиновска, дипл. правник вработена во 
Стручните служби на Собранието на СРМ; и 

Петре Трајковски, пратеник во Собранието на 
СРМ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1479/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

219. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/89, 2/36, 29/86. 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 1991 година, до-
несе 

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

ТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат од должноста претставниците 
на општествената заедница во Советот на Архитект 
тонскиот факултет во Скопје, поради истек на вре-
мето за кое биле именувани: 

Блаже Ристоманов и 
инж. Горѓи Пуаковски. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Архитектонскиот факултет во Скопје, 
се именуваат: 

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието 
на СРМ, самостоен советник во Заводов за урбанизам 
и проектирање — Битола и 

Горѓи Бојковски, ген. директор на ТП „Козјак“ 
— Куманово. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник1 

на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1478/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

220. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА 

I. Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Заводот за рехабилитација 
на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, 
поради истек на времето за кое е именуван, 

Димитар Јанкуловски. 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Заводот за рехабилитација на деца 
со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, се име-
нува 

Трајан Мицевски, пратеник во Собранието на 
СРМ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а Ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1477/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

221. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90) Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-
ЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ „ 
НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ - МАРКО“ 

— СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за образова-
ние на кадри за безбедност и општествена самоза-
штита „Елисие Поповски — Марко“ — Скопје, по-
ради истек на времето за кое биле именувани: 

Русе Нелковски и 
Киро Димовски 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита „Елисие 
Поповски — Марко“ во Скопје се именуваат: 

Гулистана Јумеровска, пратеник во Собранието 
на СРМ и 

Марко Димитров, директор на Средното фискул-
турно училиште „Методија Митевски — Брицо“ — 
Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1476/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 
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222. 
Врз основа на член 89 став 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на СРМ“ бр. 41/87) 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18 април 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО РАФИНЕРИЈА НА НАФТА „СКОПЈЕ“ 

- СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на РО — Рафинерија на 
нафта „Скопје“ — Скопје, поради истек на времето 
за кое биле именувани: 

Кирил Серафимов; 
Небојша Јанкуловски; и 
Јованка Дончевска. 

II. За претставници на општествената заедница 
во Советот на РО — Рафинерија на нафта „Скопје“ 
— Скопје се именуваат: 

Сретен Акимовски, „Макпетрол" Скопје; 
Перо Горгиев, пратеник во Собранието на СРМ; и 
Михаил Пановски, пратеник во Собранието на 

СРМ. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на! 

донесувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1475/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
v Стојан Андов, с. р. 

223. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управата и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИН-
ЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ -

СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ 
— Скопје, се избираат: 

д-р Ѓулистана Јумеровска, пратеник во Собра-
нието на СРМ и 

Лилјана Иванова, дипломиран правник во Струч-
ните служби на Собранието на-СРМ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1474/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

224. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен вес 
ник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМ-
БЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ - -

СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец“ — Скопје, се избираат: 

Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на 
СРМ и 

Фаик Абди; пратеник во Собранието на СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1473/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

225. 
Врз основа на член 13 од Законот за НИРО 

Службен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НИРО 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на НИРО Службен весник на СРМ, 
се избираат: 

Ефтим Таковски, новинар и 
Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на 

СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1470/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

226. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управата и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА -

ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање- директор на Институтот за ортопедија и тра-
уматологија Охрид, се избираат: 
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Ацо Спироски, пратеник во Собранието на СРМ, и 
Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на 

СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,„Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1469/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

227. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ор-
ганите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИ-

ТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И 
ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Институтот за белодробни забо-
лувања и туберкулоза на СРМ, се избираат: 

Јован Николов, пратеник во Собранието на СРМ и 
Томислав Стефковски, пратеник во Собранието' 

на СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1468/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

228. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 18/89 и 12/90), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одржана 
на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДА-
ГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -

СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за раз-
решување директор на Педагошката академија „Кли- -
меит Охридски“ — Скопје, се избираат: 

Коле Луловски, пратеник во Собранието на СРМ 
Димитар Поповски, пратеник во Собранието на 

СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1467/1 Претседател 
18 април 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

229. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управата и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО -
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТНО-

ЛОШКИ И ИСТОРИСКИ - СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на РО — Музеј на Македонија, 
Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје се 
избираат 

Никола Крстевски, пратеник во Собранието на 
СРМ и 

д-р' Михајло Ѓорѓиевски, вработен во Народната 
и Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ 
— Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник? 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-1466/1 
18 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р, 

230. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управата и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр 42/77, 3/87 и 48/88) Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ" 

- СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на РО за производство на фил-
мови „Вардар-филм" — Скопје, се избираат: 

Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на 
СРМ и 

Вјекослав Ангеловски, дипломиран правник во 
Собранието на СРМ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1465/1 
18 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 



26 април 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 - Стр. 227 

231. 
Врз основа на член 61 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85 и 12/90) Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 
април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ^ СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Иститутот за национална исто-
рија — Скопје, се избираат: 

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на 
СРМ, и 

Михаил Пановски, пратеник во Собранието на 
СРМ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1464/1 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

232. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република ,Македонија, а во соглас-
ност со Женевската декларација за правата на дете-
то од 1924 година и Декларацијата на Обединетите 
нации за правата на детето од 1959 година, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 аирил 1991 година донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕТЕТО ОД ПОЛИТИЧКА 

МАНИПУЛАЦИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА 

Собранието на СР Македонија 

Сметајќи дека детето треба да биде во целост 
подготвено да живее самостојно во општеството и 
да биде воспитано во духот на мир, достоинство, 
толеранција, слабода, рамноправност и солидарност,-

имајќи го предвид значењето на традициите и 
културните вредности на. македонскиот народ и на-
родностите кои живеат во СР Македонија, за зашти-
та и складен развој на детето, и 

тргнувајќи од принципите прокламирани во По-
велбата на Обединетите нации, Женевската деклара-
ција за правата на детето од 1924 година, Деклара-
цијата на Обединетите нации за правата на детето 
од 1959 година, Конвенцијата на Обединетите нации 
за правата на детето од 1989 година, Меѓународниот 
накт за граѓанските и политичките права (членовите 
23 и 24) и Меѓународниот пакт за економските, со-
цијалните и културните права (член 10), Уставот на 
СРМ и законските акти од сферата на детската за-
штита, се обврзува на детето да му обезбеди основ-
на грижа и помош како придонес кон социјалниот 
напредок, подигањето на културните стандарди и по-
голема слобода во Македонија. 

Да обезбеди целосен и складен развој на дете-
то без политички манипулации и злоупотреби, а врз 
хуманистичките и правни основи, со кои: 

1. Секое дете има вродено право на живот. 
2. Сите деца имаат еднакви права и слободи, 

без оглед на социјалното потекло, имотната состој-
ба, националната и етничка припадност, вероиспо-
веста, способноста, раѓањето или друг статус на де-
тето или неговиот родител или законски старател. 

3. Во сите активности што се однесуваат на де-
цата, од примарно значење се интересите на дете-
то, без оглед на тоа дали ги спроведуваат законо-
давни тела или административни органи, судови, јав-
ни и други институции за социјална заштита. 

4. Државните органи на СР Македонија ги пре-
земаат сите потребни мерки за да се обезбеди за-
штита на детето од сите форми на дискриминација 
или казна заснована врз национална, верска или ста-
тусна припадност, заштита на детето од економско 
злоупотребување и искористување од страна на нив-
ните родители или други лица, а коешто се состои 
во наведување на вршење кривични дела, проститу-
ција, просење и други инкриминирани и асоцијални 
појави, користење за снимање на порнографски фил-
мови и слично. 

5. Државните органи на СР Македонија обез-
бедуваат целосни услови детето да биде воспитано 
во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, 
слободата, рамноправноста и солидарноста. 

6. Детето има право на слобода на мислење, 
совест и вероисповед. 

Слободата на вероисповед може да подлежи са-
мо на оние ограничувања што се пропишани со заг 
кон и што се неопходни заради заштита на јавната, 
безбедност, ред, здравје или морал или на основ-
ните права и слободи на други. 

7. Детето има право на слобода на здружување 
и слобода на мирно собирање. 

Таа слобода подлежи само на ограничувања што 
се пропишани со закон и што се неопходни во де-
мократското општество во интерес на националната 
безбедност или јавната безбедност, јавниот ред, за-
штита на јавното здравје или морал или заштита 
на правата и слободите на други. 

8. Детето има право на информација од различ-
ни национални и меѓународни извори, посебно оние 
што имаат за цел унапредување на неговото соци-
јално, духовно и морално добро и физичко и мен-
тално здравје. 

Државните органи имаат обврска да ја обезбе-
дуваат заштитата на детето од информации и мате-
ријали што му штетат на неговото добро, имајќи 
ги предвид точките 5 и 6 од оваа декларација. 

9. Секое дете има право под еднакви услови да 
Стекнува образование во сите видови на училишта и 
во други установи за образование. 

Образованието треба да биде насочено кон: 
— целосен развој на личноста, надареноста, мен-

талните и физички способности на детето,-
— почитување на правата на човекот и основ-

ните слободи,-
— развој и почитување на родителите на дете-

то ,неговиот национален и културен идентитет, на-
ционалните вредности на Македонија и широка от-
вореност кон другите европски и светски национални 

' вредности и култури; и' 
— подготвување на детето за одговорен живот 

во слободно општество, во духот на разбирање, мир, 
толеранција, еднаквост на половите и пријателство 
меѓу сите народи, етнички национални и верски 
групи. 

Државните органи ги обезбедуваат и преземаат 
сите потребни законски мерки и активности со кои 
детето во образованието се заштитува од политичка 
и идеолошка манипулација, од воспоставување па-
ралелни образовни системи врз национална основа 
и воспитување врз националистички, шовинистички, 
расни или- фашистички основи. 

Се забранува политичкото организирање на де-
цата во образованието и политизацијата на нивните 
хуманитарни, културни, воспитни и спортски актив-
ности. 

10. Државните органи во Македонија се грижат 
за доследно почитување на Законот за општествени-
те организации и здруженијата на граѓани според 
кој то,а право го уживаат лица со наполнети 18 
години старост. 

Партиското и политичко организирање на деца?-
та е спротивно на хуманистичките и меѓународните 
правни принципи на заштита на правата на детето 
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Се забранува секаков - вид политичка присила 
и организирање на децата како инструмент за поли-
тички притисок и злоупотреба и изложување на нив-
ната физичка сигурност и здравје. 

11. Ниту едно дете не може да биде лишено од 
слобода незаконито или самоволно. 

Ниту едно дете не смее да биде подложено на 
мачење или свирепо, нечовечко или понижувачко 
казнување или постапување. 

Со дете лишено од слобода се постапува човеч-
ки и со почитување на човековото достоинство и 
човековата личност, а детето има право на итна 
правна и друга соодветна помош и на итна одлука 
на судот или друг надлежен орган. 

12. Оваа декларација ќе се објави во „Службе 
весник на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1525/1 
18 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Стојан Андов, с. р. 

233. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, на седницата одржана на 28 февруари, 1 
март и 16 април 1991 година, го разгледа материја-
лот „Состојби и проблеми во репродукцијата во 
СРМ на почетокот од 1991 година“, а имајјќи ги пред-
вид Барањата на Советот на ССМ и неговото Прет-
седателство за актуелната стопанска состојба, како 
и Предлогот на мерките на Стопанската комора на 
Македонија, констатира дека состојбите во стопан-
ството на Републиката се крајно критични, опаѓаат 
економските активности, се нарушуваат и блокираат 
тековите на општествената репродукција, се манифес-
тира висок степен на неликвидност и блокода на 
финансиските и пазарните текови, како и позначи-
телен пораст на инфлацијата, што заедно со' други-
те неповолни фактори доведува до тешки последици 
врз тековната состојба и врз развојот на Републи-
ката во наредниот период и директно се одразува 
врз функционирањето на стопанските субјекти и ор-
ганизациите од општествените дејности. Значајно 
влијание за ваквите состојби има недоследното и 
нецелосно спроведување на мерките на макроеконом-
ската политика, пред се, како резултат на нефунк-
ционирањето на инструментите на правниот систем, 
што доведе до хаотични состојби во стопанството и 
земјата во целина. 

Собранието на СРМ, усвојувајќи го материјалот 
на Владата на СРМ, истовремено оценува дека исти-
от претставува добра основа за утврдување на Про-
грамата на мерки на економската политика за 1991 
година, како и за утврдување на конкретни мерки 
за надминување на проблемите во одделни области 
и сегменти на општествената репродукција. 

Затоа се задолжува Владата на СР Македонија 
во рамките на развојните и билансните можности 
определбите и мерките содржани во овие заклучоци 
кои имаат тековен карактер да ги вгради во Про-
грамата на мерки на економската политика во 1991 
година. Определбите и задачите кои произлегуваат 
од нив, а кои имаат подолгорочен карактер да бидат 
предмет на покомплексно проучување на надлежното 
министерство и да се вградат во развојната полити-
ка конципирана во среднорочните развојни доку-
менти на Републиката во наредниот период. 

Врз основа на расправата по споменатите мате-
ријали, на која беа изнесени бројни предлози, ми-
слења и сугестии, Собранието на СРМ, ги утврдува 
следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Собранието на СРМ, смета дека е неопходно 
на ниво на Федерација, во што пократок временски 
период да се реши прашањето за идното уредување 
на заедничките односи во земјата. Притоа, е неоп-
ходно да продолжи процесот на започнатата еко-
номска и општествена реформа како и да се донесат 
мерки за реализација на макроекономската политика 
на ниво на земјата за 1991 година, да се воспостави 
нормално функционирање на единствениот југосло-
венски пазар на стоки, девизниот и пазарот на па-
ри, капитал, работна сила и намирување на меѓу-
себните побарувања на претпријатијата. 

Во таа смисла, се одденува дека е потребно нај-
итно донесување на мерки за обезбедување мини-
мум функции на 'Федерацијата и на југословенскиот 
пазар во преодниот период, како освен предуслов 
за функционирање на основните институции и ме-
ханизми на југословенскиот стопански систем. 

2. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на' 
СРМ, во функција на надминување на присутните не-
поволни економски состојби да подготви Програма 
за економската политика на Републиката за 1991 
година. 

3. Тргнувајќи од состојбите во врска со неизвр-
шувањето на обврските на Федерацијата спрема на 
шата Република, бавниот процес на санација на бан-
ките, упадот во монетарниот систем, кризата во За-
ливот и ненаплатените побарувања на нашите прет-
пријатија од ова подрачје, Собранието на СРМ ја 
задолжува Владата на СРМ, перманентно да ги сле-
ди истите и да предлага и презема мерки од неј-
зина надлежност. Во зависност од исполнувањето на 
овие обврски спрема СРМ да зависи односот на Ре-
публиката кон мерките на макроекономската полити-
ка за оваа година. 

4. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на 
СРМ во соработка со надлежните сојузни органи да 
иницира постапка, во што пократок временски пе-
риод да се пристапи кон отпочнување на санација 
на банкарскиот систем, особено т. н. линеарна сана-
ција, како неопходен услов за санирање на стопан-
ството. Исто така, да се обезбедат услови за нор-
мално функционирање на девизниот пазар во зем-
јата, како и сигурност и гарант на девизните штед-
ни влогови на правните и физичките лица. 

5. Тргнувајќи од сегашните состојби во земјата 
КОИ мошне неповолно се , манифестираат во финан-
сиските текови на стопанството на Републиката, Со-
бранието оценува дека е потребно да се донесе кон-
зинстентна програма на мерки и активности за за-
штита на националната економија. 

Ист така, Собранието смета дека е неопходно, 
во што пократок временски период Владата на СРМ 
да подготви и на Собранието да му достави страте-
гија за развој на Републиката, што ќе претставува 
национална развојна визија. Во подготвувањето на 
овој документ да бидат вклучени и МАНУ и соод-
ветни научни и стручни институции во Републиката. 

6. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на 
СРМ, да презема мерки за забрзување на процесите 
на сопственичкото преструктуирање на стопанството 
поради што е неопходно побрзо активирање на ново-
формираните институции, Агенцијата за преструк-
туирање и развој и Републичкиот фонд за развој, во 
правец на формирање и мали и средни претпријати-
ја во сите видови сопственост. 

7. Имајќи предвид дека голем број од изграде-
ните капацитети врз основа на природната суро-
винска основа и компаративните предности недовол-
но се користат или пак воопшто не се користат, 
Собранието на СРМ оценува дека е потребно во 
Програмата на мерките на економската политика за 
1991 година да се создадат услови за поттикнување 
нивно активирање и поголемо искористување. За таа 
цел е потребно овие капацитети да добијат аде-
кватно место и во развојната политика со цел да се 
отвори процесот на нивна ревитализација. 

Собранието на СРМ оценува дека, со Програма-
та на мерки на економската политика за 1991 годи-
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на треба да се предложат мерки за подобрување 
на економската и финансиската положба на земјо-
делството како мошне значајна и стратешка област 
во стопанството на Републиката, особено-во областа 
на даночната политика (продолжување со даночни 
ослободувања и олеснувања кои важеа и во 1990 го-
дина), откупната политика (особено за разрешување 
на проблемите со откупот на оризот и јаболката), 
мерки за интервенции во земјоделството со кои ќе 
се обезбедува дел од средствата за изградба на ма-
ли акумулации, подигање на вештачки ливади, обез-
бедување на нови технологии, обезбедување на ра-
сен приплоден добиток и сл., како и да се покрене 
иницијатива за неопходни измени на прописите за 
заштита на домашното земјоделско производство од 
неконтролираниот увоз на земјоделски производи и 
други мерки кои придонесуваат за стабилизација на 
целокупниот развој на земјоделското производство“. 

8. При утврдувањето на сопствената концепција 
за развој на Републиката, Собранието оценува дека 
е неопходно да се донесе посебна програма и да се 
разработат механизми и методологија за поттикну-
вање на странскиот капитал, преку царински даноч-
ни и други олеснувања и ослободувања за вложува-
ње на- пропулзивни и профитабилни гранки и врз 
таа основа започнување на нов инвестиционен цик-
лус, а во функција на преструктуирање на стопан-
ството и негово што побрзо ,приклучување на Европа. 

9. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на 
СРМ и надлежните ресорни министерства да преис-
питаат одредени решенија од законските и други 
прописи и тоа: од Законот за продажба на станови 
во општествена сопственост, како и преоценување 
на одредбите на Одлуката за критериумите во врс-
ка со формирањето на продажната цена на стано-
вите; преиспитување на даночниот систем и воведу-
вање на нов концепт на даночен систем, со кој би 
се обезбедило еднакво даночно оптоварување на 
стопанските субјекти,- од областа на личните доходи 
согледување на можностите за нивно исплаќање на 
бруто износ и самостојно намирување на обврските,-
преоценување на одредбите од Законот за обезбе-
дување средства од ФНП и РФНП. 

Исто така, Собранието на СРМ ја задолжува 
Владата на СРМ да преземе мерки за измена на од-
редени законски и други решенија, како што се: 
преиспитување на елементите за формирање на- це-
ната на електричната енергија и нејзино доведува-
ње во реални рамки,- експропријација и утврдување 
на можноста за враќање на експропираната и од-
земената земја и имот; воведување на стимулации 
за поттикнување на износот и смалување на царин-
ските давачки и преиспитување на решенијата, за 
преземање на мерки на стечајната постапка, за оние 
претпријатија кои се доведени во оваа ситуација за-
ради ненаплатени побарувања од други подрачја во 
земјата. 

10. Собранието на СРМ, оценува дека неповол-
ната материјална основа на трудот претставува огра-
ничувачки фактор за реализирање на неопходните 
структурни промени и вклопување во пазарните ус-
лови на стопанисување, поради што ја задолжува 
Владата на СРМ, во соработка со Стопанската ко-
мора на Македонија, да ги согледаат можностите и 
да предложат мерки за натамошно растоварување 
на стопанството. На тој начин ќе се обезбедат по-
поволни услови за зголемување на акумулативноста 
и отпочнување на нов инвестиционен - циклус. 

' 11. Со оглед на тоа што моментално сериозно 
се нарушени тековите на платниот промет во зем-
јата, Собранието ја задолжува Владата на СРМ, во 
соработка со Стопанската комора на Македонија и 
со Службата на општественото книговодство на Ма-
кедонија да се ангажира понепосредно и со контак-
ти на овластени претставници за доследно спроведу-
вање на законите, со обезбедување на финансиска, 
дисциплина за наплатување на побарувањата по раз-у 

ни основи како и реализирање на иницијативата за 
задолжителна мултилатерална компензација на ниво 
на земјата и Републиката, што ќе има директни и 

индиректни позитивни ефекти врз стопанството и 
врз општествените дејности во Републиката. 

12. Заради надминување на се поизразените со-
цијални тензии во Републиката, Собранието ја за-
должува Владата на СРМ, во најкраток временски 
период да изготви програма за заштита на соци-
јално загрозеното население, со што ќе се обезбеди 
поголема социјална сигурност на работните луѓе и 
граѓаните и нивните семејства, при што. да ги има 
предвид барањата од Советот на Сојузот на Синди-
катите на Македонија и предлозите на Стопанската 
комора на Македонија. 

Исто така, се задолжува Владата на СРМ да из-
готви и програма за вишокот на работната сила од 
организациона поставеност, од' економски причини 
и вишок заради рационализација и за повторно вра-
ботување и обезбедување право на работниците кои 
останале без работа поради преструктуирање на сто-
панството, во чие финансирање, покрај другите ќе се 
обезбедат средства што за таа намена се предвидени 
на ниво на Федерацијата. 

13. За ублажување на тешката материјално-фи-
нансиска состојба на организациите од општествени-
те дејности, до донесување на мерките на економ-
ската политика, се задолжува Владата на СРМ, во 
рамките на постојните прописи, што поитно да пону-
ди решенија за функционирање на овие дејности, 
преку измена на инструментите на даночниот систем 
и даночната политика, со што би се создале мож-
ности за подобрување на состојбата во овие дејности. 

Исто така, се оценува дека е потребно да сет 
интензивира процесот на рационализацијата, како и 
да се предложи нов модел на општествена надград-
ба (реформа во здравството и образованието), со-
гласно со промените во стопанскиот систем, засно-
ван на пазарен начин на стопанисување и финанси-
рање на општествените дејности, но притоа да не 
се намалува квалитетот на услугите од овие дејности. 

Заради финансирање на овие програми Владата 
на СРМ се задолжува доколку сегашните извори 
на средства не бидат доволни да ги покријат потре-
бите од социјалните програми, да изготви и на Со-
бранието на СРМ да му достави закон со кој ќе 
обезбеди и дополнителни извори на средства. 

14. Со оглед на местото и улогата на општестве-
ните дејности потребно е Владата на СРМ да извр-
ши согледување на одредени прашања и тоа: мож-
носта за санирање на загубите во здравството и об-
разованието и изнаоѓање на неповратни средства за 
натамошно нормално функционирање на здравстве-
ната дејност во Републиката и итно донесување на 
Законот за здравствена заштита, трансформација 
на придонесите за одделни општествени дејности во 
даночни стапки, и утврдување на реална основица 
за придонесите од земјоделството и приватниот сек-
тор, изготвување на посебен закон за третманот на 
инвалидизираните лица и нивното вработување, 
трансформација на финансирањето на сите степени 
на образование, освен основното образование и за 
истите да му предложи на Собранието на СРМ соод-, 
ветни решенија. 

15. Имајќи ги предвид промените во стопанскиот 
систем, Собранието на СРМ ја задолжува Владата 
на СРМ, да предложи соодветни законски реше-
нија, со кои ќе се регулира прашањето за учество 
во финансирањето на општествените дејности од 
страна на граѓаните вработени надвор од Републи-
ката и земјата, увалсувајќи го принципот на вкуп-
ните примања на граѓаните, како и да се ангажира 
за доследна примена на меѓународните конвенции 
во областа на здравството. 

16. Собранието на СРМ ја задолжува Владата 
на СРМ, да се ангажира околу завршување на по-
стапката за конституирање на општинските собрани-
ја, при што нивното конституирање да не се врзува 
со донесувањето на Законот за локалната самоуп-
рава. 

Во врска со проблемите околу конституирањето 
на локалната самоуправа во општините и негатив-
ните појави во функционирањето на органите на 
власта во одделни општини, Собранието на СРМ ја 
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задолжува Владата на СРМ во што пократок времен-
ски период да му предложи на Собранието закон 
за локалната самоуправа. 

Истовремено, потребно е да се преиспитаат, од-
носно да се стопираат одлуките за изменување на 
нови функционери и раководни работници во изврш-
ните одбори на општинските собранија и општин-
ските органи на управата, се до донесувањето на 
законот за локалната самоуправа 

17. Собранието на СРМ укажува дека, во проце-
сот на трансформацијата на политичката организи-
раност и во конституирањето на органите на власта, 
со истовремено одвивање на процесот на преструк-
туирање на стопанството, неопходно е да се изградат 
механизми, со кои ќе се избегнат секакви политич-
ки манипулации во претпријатијата, а посебно во 
определувањето на нивните раководства, со што ќе 
се обезбеди непречено одвивање на тековното ра-
ботење и стопанската реформа. 

18. Собранието на СРМ ја задолжува Владата 
да предложи целосна реформа на државниот апарат 
и администрација на сите нивоа и за намалување на 
буџетската и другата јавна потрошувачка. 

Исто така, Собранието на СРМ ја задолжува Вла-
дата на СРМ да подготви Информација за вкупниот 
број на вработени во органите на управата, судо-
вите и СИЗ-овите во општинските органи на управа-
та и да предложи стандарди за потребниот број вра-

ботени, во согласност со економската состојба на 
стопанството, при што да не дојде до намалување 
на можностите за остварување на правата на граѓа-
ните пред овие органи. 

19. При конципирањето на мерките на економ-
ската политика за 1991 година, Собранието на СРМ 
ја задолжува Владата на СРМ да ги има предвид 
и ставовите и предлозите на Советот на Сојузот на 
Синдикатите на Македонија и Стопанската комора 
на Македонија. 

. 20. Овие заклучоци, заедно со извештаите на ра-
ботните тела на Собранието на СРМ, да се достават 
до Владата на СРМ, Советот на Сојузот на Синди-
катите на Македонија, Стопанската комора на Ма-
кедонија и Службата на општественото книговодство 
на Македонија и да се објават во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1540 
18 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА 

73. 
Врз основа на член 104 и 117, став втори од 

Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90 И 11/91), 
член 20 и 27 од Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка СИЗ за патишта и член 18 
од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за патишта, на седницата одржана на 26 
декември 1990 година, донесе 

ГОДИШНА ПРОГРАМА' 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЏА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 
МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдува обемот на рабо-

тите и средствата за изградба, одржување и рекон-
струкција на магистралните и регионалните патиш-
та во Републиката и другите активности во 1991 год., 
нивниот распоред и начинот на користењето. 

И 
Средствата за изградба, одржување и реконструк-

ција на патиштата се утврдуваат во износ од 1.371.000 
илјади динари и тоа од: 

5. Кредит од ЕИБ за изградба на 
ТЈА Титов Велес — Градско 90.000 

6. Кредит од МБ по III секторски 
заем за патишта 114.000 

7. Средства од курсни разлики 88.000 
8. Останати приходи 20.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ: ' 1.371.000 

III 
Средствата во висина на приходите од 1.371.000 

илјади динари ќе се користат за следните намени: 

1. Одржување на патиштата 

1.1. Зимско одржување 
1.2. Редовно одржување 
1.3. Инвестиционо одржу-

вање 
1.4. Останати работи врз-

зани со одржување 
(броење на сообраќа-
ќајот, катастар, заш-
тита и. контрола, над-
зор, изградба, опера-
тивна резерва, трошо-
ци за наплата на па-
тарина на автопат и 
ДР.) 

во илјади динари 2. Инвестиции 

1. Надоместок за патишта што се 
пресметува и наплатува од це-
ната на нафтените дервати 

2. Надоместоци за употреба на па-
тиштата што се плаќаат при ре-
гистрација на моторните и при-
клучни возила 

3. Надоместоците што ги плаќаат 
странските моторни возила 

4. Наплата на патарина на Авто-
патот 

861.000 

36.000 

42.000 

120.000 

џ Оваа годишна програма ја потврди Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата од 18 април 1991 година. 

2.1. Инвестиции со учество 
на III секторски заем 
за патишта од МБ 

2.1.1. Рехабилитација 
на Западен пат 
делница Кичево 
— Ботун 

2.1.2. Реконструкција 
на пат Тетово — 
Гостивар 

2.1.3. Реконструкција 
рехабилитација 
на разни патиш-
та Штип—Стру-
мица 

402.000 

63.00С 
76.600 

227.000 

35.000 

705.000 

135.000 
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2.2. Реконструкции и 
градби 

над-
18.000 

2.2.1. Трета лента на 
Велешко Брдо, 
делница Титов 
Велес — Штип 

2.3. Изградба 

2.3.1. Довршување на 
ТЈА „Братство-
Единство" делни-
ца Титов Велес 

— Градско 
2.3.2. Завршување на 

Берово — Кле-
пало 

2.3.3. Продолжување на 
обиколка на 
Крива Паланка 

2.3.4. Продолжување 
изградбата на 
Струмица — Бе-
рово 

3. Обврски за здружување на 
средства за изградба на 
енергетски објекти 

4. Отплата на кредити 

4. 1. Домашни 
4.2. Странски 

5. Учество во изградба на ло-
кални патишта 

6. Останати трошоци (студии 
и проектирање, доход на 
Стручната служба, разни 
провизии на банки и СОК, 
трошоци за функционира-
ње на Заедницата, разни 
материјални трошоци и др.) 

18.000 

555.000 

480.000 

35.000 

25.000 

15.000 

14.000 
201.000 

35.000 
166.000 

10.000 

ВКУПНО РАСХОДИ: 

IV 

36.000 

1.371.000 

Годишната програма за 1991 година влегува во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 14-2254/2 
26 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, с. р. 

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ број 
20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Загарантираниот личен доход за полно работ-
но време на работншсот за месец април 1991 година 
изнесува 2.205,00 динари 

2. За остварување на правата во самоуправните 
интересни заедници за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец април 1991 година тој изнесува 
1.764,00 динари 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 111/78, 24/88, 10/90 И 11/81), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на: 

— Претседател на Општинскиот суд' — Битола 

— Претседател на Општинскиот суд — Ресен 

— Еден судија на Општински суд Скопје И 

Двајца судии на Општински суд Скопје I. 
Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 

ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата да поднесат до Собрание-
то на СРМ — Комисија за прашања на изборите и 
именувањата во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата 

СОДРЖИНА 
Страна 

178. Одлука за усвојување на предлогот за 
пристапување кон измена на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија — 205 

179. Одлука за усвојување на предлогот за 
пристапување кон измена на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија — 205 

180. Одлука за усвојување .на предлогот за 
пристапување кон измена на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија — 205 

181. Одлука за прогласување на Уставниот за-
кон за изменување и дополнување на 
Уставниот закон за спроведување на Аман-
дманите од LVII до LXXX на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија — 205 

182. Заклучоци по Нацртот на амандманите 
од LXXXII до LXXXV на Уставот на СРМ 206 

183. Закон за дополнување на Законот за сис-
темот на финансирањето на општините и 
Републиката — — — — — — — — 206 

184. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за вработувањето — — — — 207 

185. Закон за изменување на Законот за со-
цијална заштита - — — —. — — 207 

186. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за санитарната инспекција — — 208 

187. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за инспекцијата на трудот — — 209 

188. Закон за изменување на Законот 'за ци-
вилните инвалиди од војната — — — 210 

189. Закон за изменување на Законот за до-
полнителна заштита на воените инвалиди 210 

190. Закон за изменување на Законот за мате-
ријално обезбедување на учесниците во 
НОВ - - - - - - - - - 211 

191. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за заштита на семејството чиј хра-
нител е на задолжителна воена служба 212 

192. Закон за изменување на Законот за оп-
штествената заштита на децата — — — 212 

193. Закон за изменување на Законот за одмо-
ралиштата на децата и младината — — 213 

194. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за ловот — — — — — — 214 
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214 

215 

216 

217 

219 

219 

220 

- 2 2 0 

195. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за тутун — — — — — — 

196. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за вино — — — — — — — 

197. Закон за обезбедување средства за от-
странување на последиците од земјотре-
сот во општините Гевгелија и Валандово 

198. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишува-
ње на правата на недвижностите — — 

199. Одлука за изменување на Одлуката за 
привремено финансирање на функциите 
на СРМ во 1991 година — — — — — 

200. Одлука за формирање и состав на Одбор 
за одбележување на 50-годишнината од 
почетокот на НОВ на Македонија — — 

201. Одлука за формирање состав на Прате-
ничка група за следење на организацијата, 
спроведувањето и обработката на пода-
тоците на Пописот на населението, дома-
ќинствата, становите и земјоделските сто-
панства во 1991 година — — — — — 

202. Одлука за давање согласност на Собра-
нието на СРМ на Годишната програма за 
користење на здружените средства од при-
донесите за водостопанството за намени 
од поширок интерес во областа на водо-
стопанството за 1991 година 

203. Одлука за потврдување на Годишната 
програмата за изградба, одржување и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во СРМ за 1991 го-
дина — — -— — — — — — — 

204. Одлука за одобрување на Пресметката на 
приходите и расходите за распределба и 
користење на средствата за работа на ре-
публичкиот, градскиот и општинските со-
вети за“ безбедност на сообраќајот на па-
тиштата за 1991 година — 

205. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на приходите и расходите за работата 
на Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата за 1991 година 

206. Одлука за потврдување на Годишната 
сметка за Народната банка на Македони-
ја за 1990 година —. — — — — — 

207. Одлука за потврдување на Финансискиот 
план на Народната банка на Македонија 
за 1991 година — — — — — — — 

208. Одлука за разрешување од должноста су-
дија на Општинскиот суд на Кочани — 

209. Одлука за разрешување од должноста су-
дија на Општинскиот суд Скопје И — 
Скопје — — — — — — — — — 

210. Одлука за именување претседател на Ре-
публичката комисија за односи со вер-
ските заедници — — — — — — — 

211. Одлука за разрешување и именување за-
меник на претседателот на Републичката 
комисија за односи со верските заедници 

212. Одлука за именување директор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените краишта — — — — — — 222 

213. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ — Скопје — — — 222 

214. Одлука за избор на членови на Советот 
на СОК во СРМ - - - - - - - 223 

215 Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на За-
водот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов 
— Скопје — — — — — — — -

216. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Вишата медицинска школа 
во Битола — — — — — — — — 223 

220 

- - - 221 

221 

221 

221 

222 

222 

222 

222 

223 

217. Одлука. за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци — Скопје — — — 223 

218. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Шумарскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 224 

219. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Архитектонскиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 224 

220. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — 
Битола — — — — — — — — — 224 

221. Одлука за разрешување и именување 
претставници во Советот на општествената 
заедница во Советот на Центарот за обра-
зование на кадри за безбедност и опште-
ствена самозаштита „Елисие Поповски — 
Марко“ — Скопје — — — — — — 224 

222. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на РО Рафинерија на нафта 
„Скопје“ — Скопје — — — — — — 225 

223. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов“ 
— Скопје - - — — — — — — — 225 

224. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Ансамблот за народни игри и песни „Та-
нец“ — Скопје — — — — — — — 225 

225. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
ПИРО Службен весник на СРМ — — - 225 

226. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Институтот за ортопедија и трауматоло-
гија — Охрид — — — — — — — 225 

227. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза на СРМ — — — — — 226 

22,8. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за разрешување директор 
на Педагошката академија „Климент 
Охридски“ — Скопје — — — — — 226 

229 Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
РО — Музеј на Македонија, Археолошки, 
Етнолошки и Историски — Скопје — — 226 

230. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
РО за производство на филмови „Вар-
дар-филм" —Скопје - — — — — — 226 

231. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Институтот за национална историја — 
Скопје — — — — — — — — — 227 

232. Заклучоци по материјалот Состојби и про-
блеми во репродукцијата во СРМ во поче-
токот на 1991 година — — — — — 227 

233. Декларација за заштита на детето од по-
литичка манипулација и злоупотреба — 228 
Општи а к т на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

73. Годишна програма за изградба, одржува-
ње и реконструкција на магистралната и 
регионалната патна мрежа во Социјалис-
тичка Република Македонија за 1991 го-
дина — — — — — — — — — 230 
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