
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Претплатата к за 1988 година изнесу-
ва 26,000 динари. Овој број чини 100' 
диа Жиро сметка 40100-603-12498 

6 2 5 . 
Врѕ основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

СР Македонија, а Јао врска со член б-а од Законот 
за прометот на стоките и услугите во прометот на 
стоки („Службен весник на СРМ", бр 44/77, 6/79 и 
28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ РЕДОВНО СНАБДУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЛЕБ ОД МЕШАЛО БРАШНО 

1. Заради редовно снабдување на потрошувачите 
со леб од мешамо брашно, организациите на здру-
жениот труд и работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд, со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните кои произведуваат, односно 
вршат промет на леб, се должни во вкупното днев-
но производство односно промет на леб да ставаат 
во промет најмалку 45'°/о количество на леб од ме-
шано брашно во тежина од 1 кгр, со' учество на 
б рашид од типот „850" од 90% 

2 Организациите на здружениот труд и работ-
ните луѓе кои самостојно вршат дејност* со личен 
труд, со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните кои се занимаваат со преработкава пченица 
се долнени во вкупното дневно производство да ста-
ваат во промет најмалку 45'°/о брашно од типот „850", 
што .ќе ги задоволи потребите на организациите и 
работните луѓе на точка 1 од оваа уредба 

3 Цената на лебот произведен согласно одред-
бите од оваа уредба, организациите на здружениот 
труд и работните луѓе кои самостојно ^ршат дејност 
со личен труд, со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните кои произведуваат, односно вршат про-
мет на леб, ја утврдуваат самостојно 

4 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија" 

Бр 23-1686/1 
24 август 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е р 

626. 
Врз еленова на член 83 став 1 и 84 став 1 од 

Законот за Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 43/81 и 
20/88), член 84 а став 3 на Законот на редовните Су-
дови („(Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 И 24/88), член 32-а* став 
2 на Законот^ за судовите за прекршоци („Службен 
весник на 1СРМ" брч 6/85, 11/87 и 24/88) и член 271-а 
став 3 на Законот за државната управа („Службен 
весник на^СРМ" бр. 45/80, 28/81 И 28/88), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА НА РАЗЛИКАТА НА ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИЈА ОДНОСНО 
РАБОТНИК ВО ОРГАН НА УПРАВА УПАТЕН НА 
РАБОТА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува висината на разликата 

на личниот доход, надоместувањето на трошоците- за 
одвоен живот од семејството, > трошоците за сместу-
вање и трошоците за превоз и условите и начинот 
на нивното остварување на избраниот судија на ре-
довен суд и судија на суд за прекршоци односно на 
работник времено упатен на работа во орган на уп-
равата надвор од територијата на /Социјалистичка Ре-
публика Македонија 

Член 2 
Разликата го личниот доход на избраниот судија 

и работникот од член 1 на оваа уредба се утврдува 
во висина на личниот доход определен со општиот 
акт, односно со самоуправниот општ акт на работ-
ната заедница на органот од кој се упатува судија 
односно работник, вклучувајќи ги сите - зголемувања 
на личниот доход 

Член '3 
Надоместокот на трошоците поради одвоен жи-

вот од семејството судијата односно работникот 
изнесува ?0'°/о од просечниот личен доход во стопан-
ството остварен во Републиката во претходниот пре-
сметковен период4 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за сместување се 

утврдува во висина на трошоците за ноќевање или 
во висина на станарината од заснован потстанарски 
однос )1ли за времено користење на стан 

Член 5 
Надоместокот на трошоците за превоз ги опфа-

ќа трошоците на превоз со средствата на јавниот 
сообраќај од местото на живеалиштето на судијата 
односно работникот до местото на престојувалиште-
то и тоа четири пати месечно како и трошоците на 
превозот од местото на престојувалиштето до место-
то на работата ако во местото на работата не може 
да се обезбеди сместување 

Член 6 
Средствата од буџетот на (Републиката определен 

за работа на судира односно работникот од член 1 од 
оваа уредба, Републичкиот секретаријат за финансии 
како месечна аконтација ги пренесува на органот од 
кој судијата односно работникот е упатен 

Конечната пресметка на средствата за работа на 
судијата односно работникот од член 1 на оваа уред: 
ба се врши на крајот на годината 
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Член 7 

Месечната аконтација и конечната пресметка за 
висината на (разликата на личниот доход и надо-
местоците утврдени со .оваа уредба се определува 
врз основа на барање и соодветна документација што 
ја прилага органот од кој е упатен судијата односно 
работникот. 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" 

Бр. 23-1594/1 
19 август 1988 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж Васил Влашки, е р 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНО-
СТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалистич-

ка Република Македонија за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди во 1988 година се 
доделуваат средства во вид на бескаматен кредит, со 
рок на враќање од 5 години во едногодишни рати 
на општините-

Прилеп 
Кичево 

377 милиони динари 
156 милиони динари 

6 2 7 . 
Врз основа на член 54 од Законот за условите и 

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

Член 2 
Средствата -на солидарноста од член 1 на оваа 

одлука собранијата на општините ќе ги распоредат 
според критериумите што ќе ги утврдат, а под усло-
вите од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со' денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" 

Бр 23-1600/1 
19 август 1988 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж Васил Влашки, е р 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

221. 
Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 

39 став 1 од Законот за избор на членови на деле-
гатите и на делегатите во собранијата на општестве-
но политичките заедници и на самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СРМ", бр 41/81), . 
заменик претседателот на Собранието на Републич-
ката ~ самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — СкзопЈе, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 

СКОПЈЕ 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на еден делегат во Соборот на делегатите на услуги 
на работниците од здравствените организации во 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Скопје, од деле-
гатска единица број 3 — Собранието на општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Чаир, Скопје. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат најдоцна до 

25 ноември 1988 година, според новата листа на кан-
дидатите. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропиша-
ните рокови. почнуваат да течат од 25 август 1988 
година 

IV 
За спроведување на ова решение се грижи из-

борна комисија во Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита — Чаир, 
Скопје 

Бр 08-1595/1 
16 август 1988 година 

Скопје 

Д-Р 
Зам претседател, 

Методија Николовски, е. Р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

625. Уредба за обезбедување редовно снабду-
вање на потрошувачите со леб од мешано 
брашно — — — — — — — — — 697 

626 Уредба за висината на разликата на лич-
ниот доход4 и надоместоците на судија 
односно работник во орган на управа 
упатен на работа надвор од територијата 
на Социјалистичка Република Македонија 697 

627 Одлука, з̂ а користење на средства на со-
лидарноста на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на посл е ди -
те од елементарни непогоди — — — 698 

I 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

221. Решение за распишување на дополнител-
на избори за избор на еден делегат во 
Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена зашти-
та — Скопје — -— — — — — — — 698 

Издавач: Новннско-нздавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-СОЅ-124ВЅ кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 


