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

Претплатата за 1988 година изнесу« 
ва 20.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро , сметка 40100-603-12498 

749. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за данокот од доход на организациите на здруже-
ниот труд,. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина. 

Бр. 08-3209/1 
25 октомври 1988 година ^ 

Скопје 
Претседател 

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

' Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Дпр Вулнег Старова, е. р. 

ч З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД 
ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Член 1 ^ 
Во Законот за данокот од доход на организации-

те на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88 и 
14/88), (ВО член 10 стапката „0,80%" се заменува со 
стапката „0,60%", во алинеја 1 стапката „5,5%" се 
заменува со стапката „4,1%", во алинеја 2 стапката 
„2,5%" се заменува со стапката „1,9%" и во алинеја 
3 стапката „0,10%" се заменува со стапката „0,07%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1988 година. 

750. 
- Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измерување на Зако-
нот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на . 25 октомври 1988 го-
дина. 

Бр. 08-32101/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнег Старова, е. р. 

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

КИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законов за републичките даноци на граѓаните 

(„Слулебен весник на СРМ" број 50/82, 38/83, 3/85, 
16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88 и 28/88), ВО член 
2 став 1 'стапката „2,8°/о" се заменува со стапката 
„2,1°/о", во алинеја 1 .стапката „1'°/о" се заменува со 
стапката „0,75'°/о" и во алинеја 2 стапката „1,5^/о" се 
заменува со стапката „1,12%". 

Ч ' 
Член 2 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 октомври 1988 година. 

751. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗ-

ДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ 
„ФЕНИ" — КАВАДАРЦИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за обезбедување средства за намирување на дел 
од обврските создадени со изградбата на Проектот 
„ФЕНИ" — Кавадарци, 

што Собранието на 'Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина. 

Бр. 08-3211/1 
25 октомври 19Ѕ8 година 

Скопје 
Претседател 

Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старава, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБ 
ВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРО 

ЕКТОТ „ФЕНИ" — КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за нами-

рување на дел од обврските создадени со изградбата 
на Проектот „ФЕНИ" — Кавадарци („Службе« вес-
ник на СРМ" број 3/83, 35/85, 44/85, 44/87 и 43'87), во 
член 3 точка 1) стапката „1,5°/о" се заменува со стап-
ката „0,25°/о", во алинеја 1 / стапката „4,5%" се за-
менува 100 стапката „0,75%", во алинеја 2 стапката 
„З^/о" се заменува со стапката „0,50°/о", а обврзни-
ците од алинеја 3. кои дополнителниот републички 
данок од доход го плаќаат по стапка од 0,КЈ^/о, се 
ослободени од плаќање. 

Член 2 
Овој закон влегува во оила наредниот ден од де-

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

752. 
Врз основа на член 376 став 1- алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНА-
ТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ 

СКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за задолжително здружување на дел од средствата 
на општествената репродукција за учество во финан-
сирањето на изградбата на електроенергетски об-
јекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина. 

Бр. 08-3212/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 
4 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕК-

ТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за задолжително здружување на дел 

од средствата на општествената репродукција за уче-
ство во финансирањето на изградбата на електро-
енергетски објекти („Службен весник на СРМ" број 
7/83, 27/86 и 24/88), во член 2 став 2 стапката „з°/о" 
се заменува со стапката „1,5°/о". 

Член 2 
Овој з^кон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се, применува 
од 1 јули 1988 година. 

753. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, 
РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот -труд, Соборот на општините и 
Општествено политичкиот ообор, одржани на 25 ок-
томври 1988 година. 

Бр. 08-3213/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ; ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ. 

ТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА 
ВО 19Ѕ8 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располага-

њето со дел о д ' општествените средства на општини-
те, Републиката1 и на самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачката 
во 1988 година {„Службен весник на СРМ" број 7/88 
и 24/88) во член 1 во заградата по бројот „31/88" се 
додаваат зборовите: „и 46/88)". 

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

ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во периодот јануари-јуни, 
јануари-септември и јану ари-декември 1988 година се 
утврдува во процент на пораст во однос на остваре-
ните средства во истиот период во 1987 година, зго-
лемени најмногу ДО: 
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јануари 
јуни 

јануари 
септември 

јануари 
декември 

— републички буџет 137,4 51,3 44,3 
— општински буџети 136,1 114,9 105,2 
— Републичка самоуправна интересна заедница за 

105,2 

здравствена заштита 142,5 149,7- 102,2 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

102,2 

здравствена заштита 142,2 126,6 123,0 
— Републичката4 самоуправна интересна заедница за 

126,6 123,0 

општествена заштита на децата 156,5 133,0 131,5 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

општествена заштита на децата 156,6 150,7 177,0 
— Републичката самоуправна интересна заедница за 

177,0 

основно образование 155,6 166,4 183,1 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

основно образование 155,6 145,9 138,5 
— Републичката самоуправна интересна заедница за 

насочено образование 164,5 156,0 157,4 
— Републичката самоуправна интересна заедница на 

културата 153,0 " 157,7 131,2 
— општинските самоуправни интересни заедници на 

културата 161,8 163,0 138,9 
— Републичката самоуправна интересна заедница за 

научни дејности 158,0 150,0 133,0 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

физичка култура 
ч 

142,5 145,1 120,6 
— Републичката самоуправна интересна заедница за 

социјална заштита 168,4 163,4 135,5 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

социјална, заштита 168,4 104,6 137,0 
— општинските самоуправни интересни заедници за 

вработување 142,5 117,8 116,6" 

Член 3 

По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

„Член 4-а 
Ако со износите на приходи за потрошувачката 

утврдени со член 2 на овој закон се надминат рам-
ките на вкупните средства кои можат да ое користат 
за потрошувачка по сојузниот закон, износите на 
приходите утврдени за користење' сразмерно се на-
малуваат на сите онштествено-лолитички заедници и 
самоуправни интересни заедници до висината со која 
се обезбедува издвојувањето на посебните сметки на 
т р еч ек ору в ањ ето ". 

Член 4 

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 

„Член 5-а 
Општината, односно самоуправната интересна за-

едница од општествените дејности може да одлучи 
дел од непскориетеното право на можна потрошу-
вачка поради неостварување .приходи со договор при-
времено да го пренесе на друга отнтествено-поли-
тичка заедница, односно самоуправна интересна за-
едница. 

За привремено пренесување на дел од неиско-
ристен ото право на можна потрошувачка од Репуб-
ликата одлучува Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, а договорот го склучува републич-
киот секретар за финансии". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

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

754. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА 

Се прогласува Законот за^ изменување и допол-
нување на Законот^за енергетика, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 го-
дина. 

Бр. 08-3214/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

ДпР Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Член 1 
Во Законот за енергетика („Службен весник на 

СРМ" број 41/87), во член 50 став 1 алинеја 1 по 
зборовите: „100М\У" се додаваат зборовите: „или со 
енергетска вредност на акумулацијата од најмалку 
40 СЛАГ ч. и просечно годишно, производство од нај-
малку 200 ОУ/ ч.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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755. 
Врз основа на член 376 став 1 .алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ (ЗА ПРЕВОЗ 

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување, на Законот за превоз во патниот сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 25 октомври 1988 го-
дина. ѕ 

Бр. 08-3215/1 
25 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член I 
Во Законот за превоз во патниот сообраќај 

(„Службен "весник на СРМ" број 35/85 и 9/86) во член ; 

1 зборовите: „и запрежни" се бришат. 

Член 2 
Во член 3 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Авто-такси превоз можат да вршат организации-

те на здружениот труд и другите општествено-прав-
ни лила (во натамошниот текст: авто-такси превоз-
ници) под условите пропишани со овој закон". 

Член 3 
Во член 4 ставовите 1 и 2 зборовите: „и запреж-

но", односно „и запрежното" се бришат. 
Став 3 се брише. 
Во став 4 кој станува став 3 зборовите: „и за-

прежните" (се бришат 
Член 4 

Во член 7 став 1 точка 2 на крајот точката и 
запирката се бришат и се додаваат зборовите: „или 
склучен договор за вршење на превентивнит^ технич-
ки прегледи со друга организација на здружениот 
труд која ги исполнува пропишаните услови". 

Член 5 
Член 24 се брише. 

Член 6 
По член 27 се додава нов член 27-а кој гласи: 

„Член 27-а 
Во текот на важењето на возниот ред превозот 

на определена линија може привремено да се запре 
РО случај на прекин на сообраќајот или изведување 
работи на реконструкција на патот, додека тие при-
чини постојат. 

Превозникот е должен веднаш да го' објави во 
дневниот печат или на друг вообичаен начин при-
временото запирање на линијата". 

Член 7 
Во член 29 став з зборовите: „а не повеќе од 

50°/о од вкупниот број на возните билети на однос-
ната линија" се бришат. 

Член 8 
Во член 34 став 1 по зборот „багаж" се дода-

ваат зборовите: „издавање на возни билети, давање 
на информации". 

Член 9 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружениот труд која упра-

вува со автобуската станица е должна да донесе 
општ акт со кој се утврдуваат надоместоците и дру-
гите услови за користењето на автобуската станица. 

Со општиот / акт од став 1 на овој член се дава 
право под еднакви услови на сите превозници да ја 
користат, станицата. Општиот акт се доставува де 
сите превозници и се објавува на видно место во 
автобуската станица. 

За користење на автобуската станица превозни-
ците склучуваат договор. 

Организацијата на здружениот труд која упра-
вува СО- автобуската станица не им врши услуги на 
превозниците кои вршат јавен превоз без регистри-
ран возен (ред". 

Член 10 
По член 44 се додава нов поднаслов со осум 

нови членови 44а, 446, 44в. 44г, 44д, 44ѓ, 44е и 44ж, 
кои гласат: 

„5. Авто-такси превоз 

Член 44а 
Авто-такси превозниците можат да вршат авто-

такси превоз на патници со моторни возила што 
имаат најмногу 9 седишта сметајќи го и седиштето 
на возачот. 

Член 44б 
Авто-такси превоз на патници може да се врши 

во линискиот и слободниот патен сообраќај. 

Член 44в 
Авто-такси превозот во линискиот патен сооб-

раќа ј се врши на определени релации, по однапред 
утврден возен ред и утврдена тарифа. 

Возниот ред и тарифата ги утврдува авто-такси 
превозникот. 

Член 44г 
Авто-такси превозот во слободниот патен сооб-

раќа ј се врши на 'релации што ги определува корис-
никот .на авто-такеи превозот. 

Член 44д 
Авто-такси превозниците приемот на патници го 

вршат на авто-такси станици и на места што ќе ги 
определи корисникот на авто-такси превозот. 

Авто-такси станиците ги определува собранието 
на општината. 

Член 44ѓ 
Автотакси станиците се обележуваат со знак, со 

назначување на името на местото, што го поставува 
и одржува автотакси превозникот. 

4 Член 44е 
Членовите на посадата на моторните возила на 

авто-такси превозниците за време на службата за-
должително носат службена облека. 

Службената облека ја обезбедува авто-такси пре-
возникот на овој трошок. 

Член 44ж 
Поблиски прописи за автотакси превозот што го 

вршат авто-такси превозниците донесува собранието 
на општината". 

Член 11 
Во член 52 точка 4 по зборот „градот" се дода-

ваат зборовите: „и утврдените попатни станици". 

х Член 12 
Член 53 ое менува и гласи: 
„Одредбите од член 4, член 7 став 1 точка 2 и 

член 39 на овој закон се применуваат и на органи-
зациите на здружениот труд што вршат превоз за 
сопствени потреби". 
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Член 13 
Во член 122 став 1 зборовите: „или граѓанинот 

превозник" се бришат. 

Член 14 
Во член 131 став 1 зборовите: „од 150.000 до 

500.000" се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 
6.000.000". 

По точка 5 се додава нова точка 5а *која гласи: 
„5а) привремено го запре превозот нц определена 

линија спротивно на член 27а;". 
Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 500.000". • 

Член 15 
Во член 132 став 1 зборовите: „од 60.000 до 

200.000" се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 
1.200.000". 

Во точка 2 потточка в), на крајот по заградава 
се става точка и запирка, а сврзникот „и" се брише. 

Во потточка г) на крајот точката се брише и се 
додава сврзникот „и". 

По потточка г) се додава нова потточка д) која 
гласи: 

„д) изврши авто-такси превоз на патници спро-
тивно на членовите 44а, 446, 44в;". 

Во став 2 зборовите- „од 10.000 до 60.000" се за-
менуваат со зборовите: „од 20.000 до 120.000". 

Член 16 
Во член 133 став 1 зборовите: „од 40.000 до 

150.000" се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 
900.000". 

Во точка 7 во заградата на "крајот се додаваат 
зборовите: „и член 44е став 2". 

По точка 7 се додава нова >точка Та која г л а с и / 
,,7а) не врши проверување на стручната способ-

ност на членовите на посадата или не ги запознава 
членовите на посадата редовно со прописите за ор-
ганизацијата и безбедноста на патниот сообраќај, ка-
ко и со нивните измени и дополнувања (член 32)". 

Во точка 11 во заградата бројот „2" се заменува 
со бројот „4". 

По точка 12 се додава нова точка 12а која 
гласи: 

„12а) не организира и трајно не врши внатрешна 
контрол^ или не донесе пропис за организацијата на 
внатрешната контрола, начинот и времето и усдовите 
на вршењето на контролата и водењето на евиденци-
јата за извршените контроли ((член 39);". 

Во став 2 зборовите-, „од 10.000 до 50.000" се за 
менуваат со зборовите: „од 15.000 до 90.000". 

Член 17 
Во член 134 став 1 зборовите: „од 30.000 до 

100.000" се заменуваат, со зборовите: „од 100.000 до 
600.000". 

Во став 2 зборовите: „од 8.000 до 40.000" се за-
менуваат со зборовите: „од 10.000 до 60.000". 

Член 18 
Во член 135 бројот „40.000" се заменува со бро-

јот „60.000". 
Член 19 

Во член 137 бројот „50.000" се заменува со бро-
јат „60.000", а зборот „поединец" се заменува со 
зборовите: „физичко ладе'*. 

Член 20 
Во член 138 бројот „1.500" се заменува со бро-

јот „10.000". 
Член 21 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на патниот сообраќај донесува поблиски 
прописи за 'обележувањето на авто-такш станиците 
и за службената облека на членовите на посадата на 
моторните возила на авто-такси превозниците. 

Член 22 
Поблиските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

, Член 23 
Се овластува Законодавжнправната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за превоз во 
патниот сообраќај. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

756. 
Врз основа на член 13 од Законот за изменувана 

и дополнување на Законот за пријавување на живеа-
лиштето и престојувалиштето на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ" број 15/88), Законодавно-правна-
та комисија на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 
октомври 1988 година, го утврди пречистениот текст 
на Законот за пријавување на живеалиштето и пре-
стојувалиштето на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за пријавување н а 
живеалиштето и престојувалиштето ги опфаќа За-
конот за пријавување на живеалиштето и престојува-
лиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
број 15(72)/ Законот за изменување и дополнување на 
Законот за пријавување на живеалиштето и престоју-
валиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
број 24/85) и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за пријавување на живеалиштето и прес-
тојувалиштето на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" број 15/88), во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

Бр. 13-1333/2 
октомври 1988 година 

Скопје ; 
Претседател 

на Законодаино-правната 
комисија на Собранието 

на СРМ, 
Иван Гиновски; е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕ-

СТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Пријавувањето, и одјавувањето на живеалиштето 

и престојувалиштето и пријавувањето на промената 
на адресата на станот е задолжително за граѓаните 
под условите и на начин предвиден со овој закон. 

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето 
и .престојувалиштето не е задолжително за воените 
лица кои живеат во касарни, воени училишна или 
слични воени установи; работниците на милицијата и 
другите (работници во органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи кои се ^сместени во служ-
бените простории на тие органи,- редовните ученици 
и студентите и слушатели на курсеви и семинари 
сместени во Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита; осудените 
лица во казнен о чп оир аените установи и во елитно-поп-
равните домови кои се на издржување на казната 
затвор, како и за лицата кои се наоѓаат на лекувања 
во здравствена организација. 

Член 2 
Живеалиште е место во кое граѓанинот се насе-

лил со намера во него да живее постојано. 
Престојувалиште е место во кое граѓанинот при-

времено престојува надвор од своето живеалиште. 
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Член 3 
Граѓаните се должни во рок од 8 дена од насе-

лувањето да го пријават живеалиштето и секоја про-
мена на адресата на станот. 

Одјавување на живеалиштето се врши пред за-
минување во ново живеалиште. 

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, 
како и промената на адресата на станот за мало-
летно лице го врши родителот или старателот. 

Малолетното лице постаро од 15 години кое е во 
работен однос или во брак, лично го пријавува, од-
носно одјавува живеалиштето и 'промената на адре-
сата на станот. 

Член 4 
Граѓанинот е должен да го пријави и одјави пре-

стојувалиштето ако користи услуги за сместување во 
угостителски ,туристички . и други организации, ка ј 
самостојни угостители, или кај ДЈЗУГИ лица кои вршат 
услуги за сместувањеу 

Пријавувањето на престојувалиштето се врши 
веднаш по сместувањето, а одјавувањето пред на-
пуштањето на објектот во кој граѓанинот бил ,сме-
стен. 

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиш-
тето се врши кај организациите или лицата од став 
1 на овој член. 

Кога. услугите на сместување од став 1 на овој 
член се вршат со посредство на угостителска орга-
низација, одморалиште туристичка или друга орга-
низација, пријавувањето и одјавувањето на престоју-
валиштето се врши кај овие организации. 

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиш-
тето од став I на овој член е задолжително без 
оглед на должината на траењето на престојот. 

Член 5 
Граѓанинот кој престојува надвор од местото на 

своето живеалиште > поделело од 15 дена, а не користи 
услуги за сместување во смисла на член 4 од овој 
закон, должен е да го пријави престојувалиштето во 
рок од 24 часа по доаѓањето, а да го одјави не-
посредно пред заминувањето. 

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиш-
тето за малолетното лице го врши родителот или 
старателот или лице ка ј кое малолетното лице пре-
стојува освен во случаите од член 3 став 4 кога ма-
лолетното лице лично го пријавува, односно одјавува V 
престојува тиштето. 

Обврската за пријавување и одјавување од став 
1 на овој член ја има и лицето кај кое граѓанинот 
престојува. 

Обврската за пријавување на престојувалиштето 
од став 1 на овој член не постои кога граѓанинот се 
наоѓа во посета к а ј член на своето потесно семејство. 

Член 6 
Граѓанинот кој има намера привремено да пре-

стојува во странство подолго од 3 месеци должен е 
непосредно пред заминувањето да го пријави оде-
њето во странство до органот на управата надлежен 
за внатрешни работи на општината во која има жи-
веалиште. 

Граѓанинот кој престојувал во странство подол-
го од 3 месеци должен е до органот оД став 1 на 
овој член да го пријави привременото доаѓање, како 
и враќање во земјата во рок од 3 дена од денот на 
доаѓањето во живеалиштето. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните 
деца кои патуваат со него. 

Член 7 
Пријавата и објавата од членовите 3 и 5 на овој 

закон се поднесува до општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Организациите и лицата од. член 4 на овој за-
кон пријавата ја предаваат на општинскиот орган 
на управата надлежен, за внатрешни работи. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи го определува начинот и рокот на 
предавањето на пријавата од став 2 на овој член. 

Член 8 
На лицето кое пријавува или одјавува живеа-

лиште, пријавува N промена на адреса на стан или 
пријавува или одјавува престојувалиште од член 5 
на овој закон му се издава потврда. 

Член 9 
При пријавувањето и одјавувањето на живеалиш-

тето и престојувалиштето, односно пријавувањето на 
промената кна адресата на станот, граѓанинот е дол-
жен да покаже лична карта или друга исправа за-
ради утврдување на неговиот идентитет и на факти 
од значење за евиденциите што со овој или друг за-
кон се водат. 

При пријавувањето на живеалиштето, од граѓа-
нинот се бара и доказ дека го одјавил претходното 
живеалиште и дека во местото во кое го пријавува 
своето ново живеалиште има обезбедено услови за 
живеење за себе и за лицата што ги пријавува. 

Член 10 
Контрола на пријавувањето и одјавувањето на 

живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и 
на пријавувањето на промената на адресата на ста-
нот врши општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи може да поведе постапка за утвр-
дување на вистинитоста на податоците наведени во 
пријавата на живеалиштето, односно 'Престојувалиш-
тето. 

Ако органот од став 1 на овој член утврди дека 
пријавата за живеалиштето, односно престојувалиш-
тето содржи невистинити податоци донесува реше-
ние за поништување на пријавата и бришење на ли- " 
цето од евиденцијата. 

Член 11 
Евиденцијата на живеалиштето, промената на ад-

ресата на станот и на престојувалиштето од член 5 
на овој закон ја води општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Евиденцијата за живеалиштето и промената на 
адресата на станот на граѓаните се состои од пода-
тоците внесени во поднесените пријави за живеалиш-
тето, односно промена на адресата на станот. 

Евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните 
од 'став 1 на овој член се води во вид на картотека, 
која се состои од поднесените пријави за престоју-
валиште или во вид на азбучен регистар. 

Член 12 
Организациите и лицата од член 4 на овој за-

кон се должни да водат точна и уредна книга за 
престојувалиштето на лицата на кои им вршат услу-
ги на сместување (книга на гости). 

Книгата на гостите се заверува од општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
пред да започне евидентирањето во неа. 

О р г а н и з а ц и ј е и лицата од став 1 на овој член 
книгата на гостите ја чуваат најмалку три години 
од денот на последното евидентирано престојување. 

Организациите и лицата од став 1 на овој член 
се должни да му овозможат увид во книгата на 
гостите на овластеното лице на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 13 
чПо барање на државен орган, организација на 

здружениот труд и друга организација и граѓани, 
општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи е должен да ги даде бараните пода-
тоци од евиденциите што ги води. 
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Член 14 
Со парична казна од 200.000 до 400.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата од член 4 
на овој закон ако не пријави лице на кое му врши 
услуга на сместување или пријавата не ја поднесе 
во определениот рок (член 4 став 3), ако не води 
книга на гости или ја води неточно или неуредно 
или ако на овластеното лице на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи не му 
овозможи увид ВО' книгата. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и: 

1) одговорното лице во организацијата, со па-
рична казна од 100.000 до 150.000 динари; 

2) самостоен угостител, со парична казна од 
150.000 до 300.000 динари или со казна затвор до 
30 дена,- и 

3) лицето кое врши услуги на сместување; со па-
рична казна од 100.000 до 150.000 динари или со 
казна затвор до 30 дена. 

На самостојниот угостител и лицето кое врши 
услуги на сместување, покрај казната од точките 2 и 
3 на став 2 од овој член може да му се изрече и 
заштитна мерка забрана на вршење услуги на сме-
стување во траење од 30 дена до 6 месеци. 

Член 15 
Со парична казна од 80.000 до 150.000 динари 

или оо казна затвор до 15 дена ќ е се казни за пре-
кршок : 

1) оној што одбегнува да пријави или одјави жи-
веалиште или да пријави престојувалиште, односно 
промена на адреса на стан, кога е тоа пропишано 
со овој закон,- и 

2) оној што при пријавувањето или одјавувањето 
на живеалиштето или пријавувањето на престојува-
лиштето, односно промената на адресата на станот 
дава невистинити или неточни податоци. 

На граѓанин кој не го пријавил живеалиштето, 
при изрекувањето на прекршочната санкција може 
да му се изрече и заштитна мерка оддалечување од 
местото во кое се населил со намера постојано да 
живее и враќање во местото на неговото последно 
живеалиште. 

Со решението за прекршокот се определува ро-
кот во кој граѓанинот ќе го напушти' местото во кое 
се населил со намера постојано да живее. Овој рок 
не може да биде покус од 12 часа ниту подолг од 
3 дена. 

Член 16 
Со парична казна од 30.000 до 80.000 динари или 

со казна затвор од 10 дена ќе се казни за прекршок 
оној што не ќе пријави или одјави живеалиште или 
не ќе пријави престојувалиште, односно промена на 
адреса на стан или не пријави одење во странство, 
односно привремено доаѓање или враќање во земјата 
кога е тоа пропишано со овој закон. 

Член 17 
Граѓанинот КОЈ пријавил живеалиште или пре-

стојувалиште според прописите што важеле до денот 
на влегувањето во сила на овој закон не е должен, 
по неговото влегување во сила, повторно да го при-
јави живеалиштето, односно престојувалиштето. 

Член 18 
Се овластува републичкиот секретар за внатреш-

ни работи да ги пропише обрасците за пријавување 
и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето 
и пријавување на промената на адресата на станот^ 
како и образецот на книгата за гости. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 570 од 30. VI. 1988 година, н а ре-
гистарска влошка бр. 1-1188'-0-0-0/ го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на РО со ООЗТ поради 
промени во организирањето и нејзин престанок со 
следните податоци. Се запишува бришењето на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, Универзи-
тетски центар за математичко технички науки, О. 
Сол. О. со ООЗТ Скопје Карпош II бб, поради про-
мени во организирањето и нејзин престанок. 

/Од . Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр. 
570/88. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Сррг. бр. 784 од 14. VII. 1988 година, н а ' ре-
гистарска влошка бр. 1-626-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „На-
предок", Ц. О.. е. Студеничани Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Муамет 
Касими, в. 1Д. директор, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Атми Веселоски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 
784/88. (227) 

Окружниот ' стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 832 од 8. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската сточарска задруга 
„Фортуна", Р. О., Скопје, ул. „710" бр. 1, со следните 
податоци:" Се брише досегашниот застапник Ванге-
лов Никола, директор, а се запишува новиот застап-
ник Михаилов Димчо, в. д. директор, неограничено. 

Од Окружни от стопански суд во Скопје, Срег. бр' 
832/88. , (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 837 од 13. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1033-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Електроинсталатероката задруга „Кисе-
ла Вода", Р. О., Скопје, ул. „Бихачка" бр. 10 б, со 
следните податоци- Се брише досегашниот застапник 
Никушевски Јован, директор, а се запишува новиот 
застапник Теменугов Илија, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
837/88. - (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 854 од 15. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ѕидаро-фаеадерската задруга ^Соли-
тер", Р. О., Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, барака 3, 
Бутел II, со следните податоци- Се брише досегаш-
ниот застапник Николовски Трпе, в. д. директор, а 
се запишува новиот застапник Аземовска Надежда, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
854/88. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Среѓ. бр. 571 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-1-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-
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зидање ово РО без ООЗТ со следните податоци: Се 
занишува бришењето на ООЗТ Архитектонски факул-
тет Скопје, ул. „Партизански одреди" бб, во состав 
на Универзитетот „Кирил и Методиј" Скопје, Универ-
зитетски центар за математичко-технички науки, О. 
Сол. О. со ООЗТ Скопје, поради организирање и кон-
ституирање во Работна организација без ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
571/88. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 6Ѕ0 од 26. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новиот член во 
задругата и проширувањето на основната дејност на 
Монтажно-инсталатероката задруга „Те рм ов од", Р. О., 
Скопје, „Партизански одреди" бр. 13, со следните пр— 
датоци: Се запишува пристапувањето на новиот член 
на задругата Пурелковеки Ќемал. 

Се запишува проширувањето на основната деј-
ност со: обработка и доработка на дрво и производ-
ство на финални производи од дрво со стаклорезач-
ки услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
680/88. (232) 

Окружниот стопански су!д во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 576 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-
зирање и конституирање во РО без ООЗТ со след-
ните податоци: Се запишува бришењето на Основ-
ната организација на здружен труд Електротехнички 
факултет Скопје, Карпош И бб, Скопје, во состав на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" Скопје — Универ-
зитетски центар за Математичко технички науки 
Скопје, О. Сол. О со ООЗТ, поради организирање и 
конституирање во работна организација без ООЗТ. 

Од Окружниот' стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
576/88. , (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 573 оџ 30. VI. 1988' година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-4-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-
зирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се 
запишува бришењето на Основната организација на 
здружен труд — Машински факултет Скопје, Кар-
пош И бб, во состав на Универзитет „Кирил и Ме-
тодиј" Скопје, Универзитетски центар за Математич-
ко-технички науки СГ. Сол. О. со ООЗТ, поради, орга-
низирање во РО без ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
573/88. ( 2 3 5 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 835 од 13. VII. 1988 година, * на ре-
гистарска влошка бр. 1-1001-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Библиотеката „Браќа Миладиновци", 
Ц. О., Скопје, ул. „Партизански одреди" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник Ва-
силевски Владимир, директор, а се запишува новиот 
застапник Икономов Гојко, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр/ 
835/&8. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 572 *од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-'2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето н̂ а ООЗТ поради органи-
зирање и конституирање во РО без ООЗТ со след-
ните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ 
Градежен факултет Скопје, „Партизански одреди" бб, 
Скопје, во состав на Универзитетот „Кирил и Мето-
диј" Скопје, Универзитетски центар за математичко 
-технички науки О Сол. О. со ООЗТ поради органи-, 
зирање и конституирање во Работната организација 
без ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
572/88. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 302 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-753-1-0-0, го запиша во .суд-
скиот регистар бришењето и престанокот на ООЗТ 
со следните податоци: Се запишува престанокот и 
бришењето на ООЗТ за сместување на студенту 
„СместувањекС со Н. Сол. О. Скопје, ул. „Иво Рибар-
е л а " бр. 58, во состав на Студентски центар „Скоп-
је" со Н. Сол. О. на ООЗТ Скопје ул. „Иво Рибар 
Лола" бр., зв, поради конституирање на Работната 
организација во РО без ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
802/88. (237) 

Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на .СРМ" број 
41/75, 6/81, 42/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд 

на здружениот труд во Скопје 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги наполнуваат условите од член 36 од Ѕаконот за 
судовите на здружениот труд, пријави ср биографски 
податоци, за движењето во работата и другите актив-
ности да поднесат до Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
'Страна 

749. Закон за изменување на Законот за да-
нокот од доход на организациите на здру-
жениот труд — — — — — — — 779 

750. Закон за изменувале на Законот за ре- < 
члубличките даноци на граѓаните — — 779 

751. Закон за изменување на Законот за обез-
бедување средства за намирување н а дел 
од обврските создадени со изградбата на 
Проектот „Фени" — Кавадарци — — — 779 

752. Закон за изменување на Законот за за-
должително здружување на дел од средст-
вата на општествената репродукција за 
учество во финансирањето на изградбата 
на електроенергетски објекти — — — 780 

753. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на са-

^ моупраЖните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката 
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