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396. 
Врз основа на член 376 став 1 алине ја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1987 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршување 
на Републичкиот буџет за 1987 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 ју-
ни 1988 година. 

Бр. 08-2011/1 
21 јуни 1988 година Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, * 

д р Вулнет Старова, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1987 ГОДИНА 

I. О П Ш Т ДЕЛ 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените 

приходи и расходи, износот на издвоените средства 
во постојаната резерва и разликата меѓу • остварените 
приходи и расходи во 1987 година изнесуваат : 

— приходи 
— расходи 
— постојана резерва 
— вишок на приходи 

Планирани 
105.248.000 ООО 
104.588.000.000 

660.000.000 

Остварени 
101.907.851.331 
101.265.694.283 

641.901.000 
263.053 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 263.053 ди-

нари ќе се пренесат како приход на Републичкиот 
буџет за 1988 година. 

Член 3 
Планираните и остварени приходи по видови и 

нивниот распоред по (намени се искажуваат во Би 
лансот за извршување на Буџетот, к о ј гласи: 

1. Н Е П О С Р Е Д Н И И З В О Р Н И П Р И Х О Д И 

71. П Р И Х О Д И ОД Д А Н О Ц И ОД ДОХОД 
НА ОЗТ 

1 710 Данок на ДОХОД на ОЗТ 8.996.000.000 11.600.000.000 10.490.082.731 
СЕ ГРУПА 71 ' 8.996,000.000 11.600.000.000 10.490.082.757 

72 — П Р И Х О Д И ОД Д А Н О Ц И ОД Л И Ч -
Н И Т Е Д О Х О Д И 

2 1 720 Данок од личен доход на работниците 
3 721 Данок од личен доход на работните луѓе 

што самостојно вршат дејности со личен 
труд, со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и од самостојно вршење на 
професионални дејности 

4 723 Данок од личен доход од земјоделска деј-
ност 
СЕ ГРУПА 72 

12.432.000.000 

37.000.000 

600.000.000 

17,500.000.000 
ѓ 

37.000.000 

600.000.000 

16.127.545.778 

13.069.000.000 18.137.000.000 

177.038.211 

599.708.180 
16.904.382.174 

73 — П Р И Х О Д И ОД Д А Н О Ц И НА ПРО-
МЕТ НА П Р О И З В О Д И И УСЛУГИ И 
ОД Д А Н О Ц И НА ПРОМЕТ НА НЕД-
В И Ж Н О С Т И И ПРАВА 

е 730 Обновен данок 25.700.000.000 27.231.219.080 
§ 731 Пд себо« републички данок на п р о м е т на 

ароиаводк 15.504.000.000 22.300.000.000 19.970.578.460 
С 1 ГРУПА 7% ч 15.504.000.000 48.0(30.000.000 47.201.798.140 
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75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 

752 Судски такси 

СЕ ГРУПА 75 

1.000.000.000 

1.000 000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

822.484.730 

822.484.730 

77 __ ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, 
ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОС-
НОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО /СТО-
ПАНСТВОТО* И ДРУГИ ПРИХОДИ 

8 770 Парични казни 
9 771 Приходи од органи и организации на ОПЗ 

10 778 Други приходи ^ 
СЕ ГРУПА 77 

750.000.000 
5.000.000 

30.000.000 

900.000.000 
5.000.000 

6.000.000.000 

785.000.000 .6:905.000.000 

1.050.387.361 
3.206.064 

5.829.317.112 
6.882.910.537 

ВКУПНО: 

НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНА ПРИХОДИ 39.354.000:000 85.642.000.000 82.301.658.338 

2. ТРАНСФЕРНА! СРЕДСТВА 

78. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

11 782 Дополнителни "средства од Буџетот на Фе-
дерацијата 19.606.000.СК}0 19.606.000.000 

СЕ ГРУПА 78 19.606.000.000 19.606.000.000 

ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 19.606.000.000 19.600С000.000 

19.606.200.000 

19.606.200.000 

19.606.200.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78) 58.960.000.000 105.248.000.000 101.907.858.338 

II. РАСХОДИ 

Ре
д.

 
бр

. 

^ Распоред на 
. К о н т о приходи 

Планирано 
во Буџетот 

Планирано во 
измените на 
Буџетот 

Извршено 

1 2 3 4 . 5 6 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА 
ТЕ НА УПРАВАТА 

ОРГАНИ- , -
12 
13 
14 
15 

400 Средства за доход на работните 
400/1 Заедничка потрошувачка 
401 Средства за материјални трошоци 
402 Средства за амортизација 

заедници 25.372.630.000 
583.792.000 
955.102.000 
272.140.000 

24.455.778.000 * 
1.555.106.000 
2.549.201.ООО 

662.140.000 

24.124.840.285 
1.555.106.000 
2.549.201.000 

662.140.000 

СЕ ГРУПА 40 27.183.664.000 29.222.225.000 28.891.287.285 

41 — СРЕДСТВА ,ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И 
ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

16 410 

17 415 
18 .416 

19 417 
20 418 

Средства* за лични доходи и други лични 
примања на функционерите, раководните ра-
ботници И делегати • ' 4.001.719.000 4.938.598.000 , 4.938.598.000 
Средства за инвестиции за основни средства 3.185.500.000 3.525.000.000 3.525.000.000 
Средства за инвестиции во објекти и опре-
ма на општествениот стандард 1.020.000.000 1.024.362.000 1.024.362.000 
Средства за отплата на кредити 1.840^000.000 2.151.000.000 1.974.401.000 
Средства за други потреби за рабрта на 
органите на управата 3.282.917.000 3.816.917.000 3^373:521.000 

СЕ ГРУПА 41 13.330.136.000 15.455.877.000 14.835.882.000 

42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

21 420 Средства за потребите на народната од-
брана 5.020.000.000 5.020.000.000 5.020.000.000 

СЕ ГРУПА 42 5.020.000.000 5.020.000.000 5 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 
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43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ НА И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО 
СТОПАНСТВОТО И П О П И Ш У В А Њ Е 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

22 431 Компензации, регреси и надомести 1.650.000.000 2.388.000.000 2.387.675.000 
23 432 Средства за инвестиции во стопанството 526.000.000 182.000.000 181.229.000 
24 433 Други потреби и интервенции во стопан- ЈЃ 

ството 4.880.800.000 10.745.800.000 . 9.302.000.000 
25 435 Средства за побрз" развој на стопански не-

доволно развиените подрачја надвор од те-
риторијата на ОПЗ 150.000.000 150.000.000 80.000.000 
СЕ ГРУПА 43 7.206.800.000 13.465.800.000 , 11.950.904.000 

44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ 
! 

ОПЗ ч 

26 440 Придонес за Буџетот на Федерацијата ч 33.899.000.000 33.386.958.000 
27 445 Дополнителни средства за буџетот на оп-

штините 1.412.000.000 1.819.000.000 1.819.000.000 
СЕ ГРУПА 44 1.412.000.000 35.718.000.000 35.205.958.000 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈ' 
НОСТИ 

28 450 Средства за образование и воспитување 551.750.000 31.750.000 31.750.000 
29 451 Средства за наука 67.500.000 83.700.000 83.700.000 
30 452 Средства за култура 148.050.000 148.050.000 147.050.000 
31 454 Средства за социјална и детска заштита 1.771.600.000 3.067.600.000 2.815.600.000 
32 456 Средства за здравствена заштита ;и здрав-

ствено осигурување 478.100.000 478.100.000 478.100.000 
33 457 Средства за пензиско1 и инвалидско осигу-

рување 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 
34 458 Средства за остварување на основните права 

на борците, воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци , 500.000 * 500.000 210.000 

35 459 Средства за други општествени дејности 27.900.000 127.900.000 , • 127.900.000 
СЕ ГРУПА 45 4.145.400. ООО 5.037.600.000 4.784.310.000 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ О П Ш Т И ОП-
ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

36 461 Средства за општествено-политичките и оп-
штествените организации 
СЕ ГРУПА 46 

382.000.000 496.000.000 496.0*00.000 
382.000.000 496.000.000 496.000.000 

47 __ ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 
РЕЗЕРВИТЕ 

37' 470 Издвојување во постојната буџетска резерва 160.000.000 660.000.000 
СЕ ГРУПА 47 160.000.000 660.000.000 

641.901.000 
641.901.000 ^ 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 
38 483 Расходи за обврски од претходната година 20.000.000 20.000.000 14.770.000 
39 488 Тековна буџетска резерва „ 100.000.000 152.498.000 66.583.000 

СЕ ГРУПА 48 120.000.000 172.498.000 81.353.000 

-ВКУПНО РАСХОДИ 
(ОД 11 ДО 37) 

Член 4 
^ Општиот дел на Завршната сметка . за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1987 година се обја-
вува во „Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија". 

397. 

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

58.960.000.000 105.248.000.000 101.907.595.285 

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

ТЕ ТАКСИ 
Се прогласува Закбнот за изменување и допол-

нување на Законот за судските такси, . 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот н а здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 21^ јуни 1988 година. 

Бр. 08-21014 Претседател 
21 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Јездимир Богдански, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за судските такси („Службен весник 

на СРМ" број 29/86), во член 6 став з износот „500" 
се заменува со износот „1.500". 

^ Член 2 
По член 12 се додава нов член 12-а, кој глаои: 

„Член 12-а 
Дел од .средствата остварени од републичките 

судски такси што се приход на Републичкиот буџет 
•о висина од 50°/о се користат како наменски сред-
ства за изградба, доградба, адаптација и поголеми 
поправки на згради на правосудните органи, казнено-
•оправните и воспитно-поправните установи и за оп-
ремување иа овие органи и установи. 

Средствата од став 1 на овој член се користат 
•поред програма што ја донесува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

За реализација на програмата од став 2 на овој 
члек се грижи Републичкиот секретаријат за право-
вудетмо и управа". 

Член з 
Во член 31 износот „5.000" се заменува со изно-

сот „50.000". 
Член 4 

Во член 32 ставовите 2 и з износот „5.000" се 
• м е н у в а со износот „ѕо.ооо". 

Член 5 
Во член 33 то^ка 1 износот „3.000" се заменува 

ео износот „30.000"; во точка 3 износот „5.000" се 
•именува со износот „50.000"; во точка 4 износот 
„1.§о§" се заменува со износот „25.000"; во точка 5 
вело вет „10.000" 1се заменува со износот „100.000"; во 
дочка б износот „10.000" се заменува со износот 
»100.000"; во точка 7 износот „5.000" се заменува со 
шамооот „50.000"; и во точка 8 износот „7.000" се за-
мижува СО ^ИЗНОСОТ „25.000"'. 

Член 6 
Во член 34 износот „5.000" се заменува со изно-

сот »00.000". 
Член 7 

Во член 35 алинеја 1 износот „20.000" се замену-
ва со износот „200.000"; во алинеја 2 износот „50.000" 
м аамснува со износот „500.000"; и во алинеја 3 из 
»осо? „100.000" се заменува со износот „1.000,000". 

Член 8 
Во член 39 износот „500" се заменува со износот 

„3.500". 
Член 9 

Ро член 40 износот „5.000" се заменува со изно-
сот „Ѕ0.000*\ 

Член 10 
Во член 47 став 4 износот „100" се заменува со 

износот „1.000", а износот „10.000" се заменува со 
износот „30.000". 

Член 11 
Во член 49 износот „100" се заменува со изно* 

вот „100". 
Член 12 

Член 57 се менува и гласи: 

„Член 57 

ТАКСЕНА ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ , 
ТАКСИ 

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 1 
1. За тужба, противтужба и за предлог за пов-

торување на постапката според вредноста на предме-
тот на спорот, се плаќа следнава такса: 

до 20.000 динари 2.000 
ОД 20.000 ДО 30.000 динари 2.500 
ОД 30.000 ДО 40.000 динари з.ооо 
ОД 40.000 ДО 50.000 динари 3.500 
ОД 50.000 ДО 100.000 динари 5.000 
ОД 100.000 ДО 200.000 динари 10.000 

над 200.000 динари 10.000 

динари и на секој започнат динар над 200.000 дина-
ри уште 2в/о, а најмногу до 500.000 динари. 

2. За предлог за извршување или обезбедување 
или издавање на привремена мерка, за приговор про-
тив платен налог, за приговор во извршна постапка, 
за предлог за враќање во поранешна состојба, за 
предлог за обезбедување на докази, за одговор на 
жалба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на 
овој тарифен број. 

3. За жалба против пресуда и за жалба против 
решение за спорови поради смеќавање на посед се 
плаќа двоен износ на такса од точка 1 на овој та-
рифен број. , 

4. За жалба против решение се плаќа такса од 
точка 1 на овој тарифен број. 

5. За предлог за изведување на нови докази кои 
не се предложени со тужбата, односно со писмениот 
одговор на тужбата или со приговор против плат-
ниот налог кој предизвикал закажување на нова рас-
права, односно рочиште, се плаќа такса во висина 
од 30°/о од таксата од точка 1 на овој тарифен број, 
но не помалку, од 1.000 динари, а најмногу 3.000 ди-
нари во постапката пред судовите од општа надлеж-
ност, а во постапката пред стопанските судови не по-
малку од 5.000 динари и не повеќе од 15.000 динари. 

6. За спогодбен предлог за развод на брак се 
плаќа такса во висина на таксата за тужба за развод 
на брак. 

Забелешка: 
1) за тужбите во кои е ставен предлог за изда-

вање на платен налог, се плаќа половина од такса-
та од точка 1 на овој тарифен број; 

2) ако поднесоците се примени на записник во 
судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на за-
писник во текот на расправата, се плаќ^ такса 
предвидена за односниот поднесок. Не се наплатува 
посебна такса за препишување од тарифен број 20, 
ако записникот треба да се состави во повеќе при-
мероци; 

3) ако во тужбата е ставен предлог за издавање 
на привремена мерка, односно наредба или кога во 
жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна 
состојба, покрај таксата за тужбата односно жалба-
та се плаќа и такса за односниот предлог; 

4) за предлог за дозвола за извршување или за 
издавање привремена мерка односно наредба, се 
плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе сред-
ства за извршување, односно обезбедување без оглед 
дали тие истовремено или дополнително се вршат; 

5) за предлог за признавање одлука на странски 
суд во статусните работи, се плаќа такса во износ 
од 2.000 динари, а за жалба против решението до-
несено по предлог — 4.000 динари; 

6. за жалба против решение на првостепен суд, 
се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решението 
што подлежи на плаќање на такса според тариф-
ниот број, 2; 
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7) за жалба против решение со кое се усвојува 
или одбива предлогот за враќање во поранешна сос-
тојба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на 
овој тарифен број, но не повеќе од 5.000 динари,-

8) за предлог за обид за порамнување (член 324 
од Законот за процесната постапка), се плаќа поло-
вина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, 
но не повеќе од 5.000 динари ; 

9) ако учесникот во постапката стави предлог 
за изведување на нови докази кои предизвикале за-
кажување на ново рочиште, ја плаќа таксата од точ-
ка 5 на овој тарифен број; и 

10) за поднесоците што не се наведени во овој 
тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, 
не се плаќа.такса . 

2. Одлуки 

Тарифен број 2 
1. За првостепена пресуда, како и за решение за 

спорови поради смеќавање на посед, според вред-
носта на предметот на спорот се плаќа такса од точ-
ка 1 на тарифниот број 1. 

2. За пресуда поради изостанок, како и за пре-
суда врз основа на признание, донесени на подгот-
вително рочиште односно на првото рочиште за 
главна расправа, ако подготвителното рочиште не е 
одржано, се плаќа половина од таксата од точка 1 
на овој тарифен број. 

3. За решение за отфрлање на тужба на подгот-
вително рочиште (член 288 став 2 од Законот за 
процесната постапка) или во текот на првостепена 
постапка, се плаќа половина од таксата од точка 1 
на овој тарифен број. но не повеќе од 5.ООО динари. 

4. За решение за издавање на платен налог, се 
плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тари-
фен број. 

5. За решение по предлог за дозвола за извршу-
вање или обезбедување или привремена мерка однос-
но наредба, се плаќа половина од таксата од точка 
1 на- овој тарифен број, а ако ова решение се до-
несува врз основа на странски извршни исправи, пол-
на такса од точка 1 на овој тарифен број. 

6. За решение со кое се усвојува или одбива 
предлогот за враќање во поранешна состојба, се 
плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тари-
фен број, но не повеќе од 2.500 динари. 

Забелешка: 
1) обврската за плаќање на такса за првостепе-

на одлука не зависи од тоа дали одлуката станала 
правосилна; 

2) за првостепените одлуки што не се наведени 
во овој тарифен број, како и за одлуките на судот 
од втор и трет степен не се плаќа такса,-

3) ако повисокиот суд ја укине одлуката на по-
нискиот суд и предметот го' врати на повторно рас-
правање на понискиот суд, платената такса за уки-
натата одлука се пресметува во новата одлука или 
во порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врхов-
ниот суд на Македонија ќе го уважи барањето за 
заштита на законитоста. Исто така, таксата платена 
за првостепена одлука што е укината по повод усво-
ениот предлог за враќање во поранешна состојба или 
за предлог за повторување на постапката, ќе се пре-
смета во таксата за новата одлука што ќ е биде до-
несена по враќањето во поранешна состојба, односно 
повторувањето на постапката 

Ако при пресметувањето се утврди дека таксата 
платена за првата одлука е поголема, од таксата што 
треба да се плати за втората одлука, разликата од 
овие такси не се враќа,-

4) за дополнителна пресуда или решение не се 
плаќа такса, ако за одлуката што е дополнета е пла-
тена такса според полната вредност на предметот на 
спорот; 

5) ако во текот на процесот е донесена меѓупре-
суда се плаќа такса на полниот износ на вредноста 
на предметот на спорот. Во таков случај нема да се 
плаќа такса , за конечната одлука што ќ е биде доне-
сена по меѓупресудата; 

6) ако во текот на процесот е донесени делумни 
пресуда, се плаќа такса според вредноста на бара-
њето за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука 
се .плаќа според вредноста на остатокот- .на спорниот 

- предмет што не е опфатен со делумната пресуда; 
7) таксата з а платен налог се пресметува во так-

сата за одлуката на судот што ќе биде донесена но 
повод приговорот против платниот налог, односно во 
таксата за порамнување, ако процесот не заврши со 
пресуда; 

8) такса за одлука по предлог за дозвола за из-
вршување, односно обезбедување или привремена 
мерка односно наредба, како и такса за одлука па 
повод на тужба во која е ставен предлог за издава-
ње на платен налог (членовите 446 и 447 од Законот 
за процесната постапка) се плаќа при поднесување 
на предлогот, односно тужбата,-

9) таксата од точка з на овој тарифен број не се 
плаќа за решение за отфрлање на тужба што ќе се 
донесе во текот на претходното испитување на туж-
бата (член 282 од Законот за процесната постапка); 

10) за пресуда на судот од прв степен што е до-
несена во врска со противтужба, се *1лаќа такса како 
да е посебно расправано за противтужбата; 

11) ако заради заедничко расправање се споени 
повеќе процеси, таксата за пресудата се плаќа по-
себно за секој спор, како да не постои спојување на 
повеќе процеси,- и 

12) за решение донесено по предлог за призна-
вање на одлука од странски суд во статусните ра-
боти се плаќа такса во износ од 2.500 динари. 

3, Порамнување 

Тарифен број 3 

За судско порамнување во текот на првостепе-
ната постапка, »според вредноста за ко ја странките 
се 'спогодиле, се плаќа половина од таксата од точ-
ка 1 на тарифниот број 1. 

Забелешка: 
1) ако со меѓупресуда е одлучено за основот на 

барањето, а потоа се склучи .порамнување на азив-
сот на барањето, не се плаќа такса за порамнувате ; 

2) за првиот препис од записникот за порам-
нувањето што на странката и се издава на нејзино 
барање, не се плаќа такса; и 

3) ако предметот на порамнување е непроцен-
лив, за порамнувањето се плаќа такса во износ од 
3.000 динари. 

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 

Тарифен број 4 

За жалба против одлука на суд од прв аган«* 
се плаќа такса во износ од 2.500 динари. 

I 
Тарифен број 5 

За судско порамнување во вонпроцесната постап-
ка се плаќа такса предвидена во тарифниот бро ј -3 . 

I I I . ТАКСИ ВО ПОСТАВКАТА ЗА САНАЦИЈА И 
ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИ-

ОТ ТРУД ' И Л И НА ИМОТ НА ИМАТЕЛИ НА 
ДУЌАНИ 

1. Поднесоци 

Тарифен број 6 
1. За предлог за отворање на постапка за при-

силно порамнување над организација на здружениот 
труд, односно имател на дуќан, се плаќа такса вџ 
износ од 5.000 динари. 

2. За предлог за отворање на стечај над т р т * 
Негација на здружениот труд, односно над имот на 
имател на дуќан, се плаќа такса во износ од 5.000 
динари. 
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3. За пријава н а ' доверителите во постапка за 
стечај, редовна ликвидација и присилно порамнување, 
се плаќа такса според вредноста на побарувањето. 

од 20.000 
од 30.000 
ОД 50.000 

ДО 
до 
до 
до 

над 

20,000 динари 
зо.ооо динари 
50.000 динари 

100.000 динари 
100.000 динари 

2.000 
2.500 
3.500 
4.000 

' 5.000 

• 4. За жалба против одлуката на стечајниот совет 
и советот за редовна ликвидација и советот за при-
силно порамнување, се плаќа такса во износ од 
10.000 динари. 

Забелешка: 
1) како основа за плаќање такса на пријава од 

доверители се зема износот на побарувањето што го 
пријавува доверителот, при што ќе се земе дека 
условеното побарување не е условено. Ако еден до-
верител пријави повеќе побарувања, таксата се плаќа 
во вкупниот износ на тие побарувања. Ако довери-
телот дополнително го намали пријавеното побару-
вање, такса се плаќа според висината на намаленото 
побарување до моментот на намалувањето; 

2) такса не се плаќа.-
— за поднесоци од стечајниот управител и 
— за поднесоци што не се означени во овој та-

рифен број- и прилозите кон поднесоците; и 
3) таксата по овој тарифен број и тарифниот 

број 7 се плаЈќа во стечајната постапка,, постапката 
за редовна ликвидација и присилно порамнување над 
субјектите определени со закон и нивните довери-
тели. 

Тарифен број 7 
Паушална такса се плаќа: 
1. Во стечајната постапка, постапката за редовна 

ликвидација "и присилно порамнување, од вкупните 
износи што се употребени или што стојат на распо-
лагање за намирување на долговите на стечајната 
маса, односно ликвидационата маса 2%, но не пове-
ќе од .15,0.000 динари (тарифен број 1). 

2. Во постапката за присилно порамнување од 
вкупните износи ' за кои е постигнато порамнувањето 
1%>; но не повеќе од 150.000 динари (тарифен број 
1 точка1). 

Забелешка: 
1) паушалната такса се. смета како долг на сте-

чајната маса, односно ликвидационата маса. Оваа так-
са е должен да ја положи стечајниот управител, од-
носно ликвидациониот управител по правосилноста на 
одлуката за главна делба односно одлуката за на-
мирување на доверителите во ликвидационата по-
стапка; 

2) ако е преземена санација на организација на 
здружениот труд и на други субјекти определени со 
закон во текот на стечајната постапка, се плаќа по-
ловина од паушалната такса од овој тарифен број. 
Оваа такса, ако е одредена привремена мерка, дол-
жен е да ја плати привремениот управител. Ако не 
е одредела привремена мерка, таксата е должна да 
ја плати самата организација на здружениот труд и 
субјектот определен со закон за кој е преземена са-
нацијата. Оваа такса се плаќа според гарантираниот 
износ на санаторот; 

3) паушалната такса за присилно порамнување 
ја плаќа организацијата на здружениот труд, субјек-
тот определен со закон, како и имателот на дуќан 
во чија /полза е одобрено порамнувањето; и 

4) паушалната такса според овој тарифен број 
се плаќа во рок од 15 дена од денот на доставува-
њето на налогот за плаќање на таксата.« 

IV, УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Ова поглавје го опфаќа уписот во судскиот ре-
гистар на субјектите определени во член 448 од За-
конот за здружениот труд. 

Во судскиот регистар задолжително се запишу-
ваат организациите на здружениот труд, деловните, 
заедници, заедниците за осигурување на имоти и 

, лица, банките и другите финансиски организации, 
работните заедници што со самоуправна спогодба 
или со друг самоуправен -општ акт се овластени да 
стапуваат во промет со трети лица, како и другите 
субјекти определени со закон (во натамошниот текст: 

• субјекти- на уписот). 

1. Поднесоци 

Тарифен број 8 
За поднесок за упис во судскиот регистар на 

субјектите на уписот се плаќа такса во износ од 
2.500 динари. 

Забелешка: 
1) такса според овој тарифен бро'ј не се плаќа 

за поднесок со кој се пријавува упис. за отворање 
на постапка за присилно 'порамнување, односно - за 
отворање на -стечајна постапка,-

2) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи 
за ист субјект на уписот, се плаќа само една такса 

* од 'овој тарифен број ; 
3) за поднесоците што не се означени во овој 

тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, 
не се плаќа такса; и 

4) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 

2. Упис во судскиот регистар 
Тарифен број 9 
1. За упис на актот за основање, организирање, 

конституирање и престанување на субјектот на упи-
сот, се плаќа такса во износ од 10.000 динари. 

2. За упис на овластено лице на работоводниот 
орган или друго овластено лице ,со самоуправниот 
општ акт на субјектот на уписот, без оглед дали се 
врши промена на веќе запишаните. лица или не, се 
плаќа такса за секое лице по 1.000 динари. 

3. За упис на промена на фирма односно назив, 
како и за промена на дејноста или видот и обемот 
на одговорноста во правниот промет сб трети лица 
или видот и обемот на одговорноста за обврските 
на другите организации на здружениот труд утврде-
ни со самоуправна спогодба за здружување, се плаќа 
такса во износ од 10.000 динари. 

4. За упис на секоја настаната промена за за 
пишаните податоци во регистарот, се плаќа такса во 
износ од 2.000 динари. 

Забелешка: 
1) кога повеќе организации на здружениот труд 

се здружуваат во една, покрај таксата за поднесо-
кот, се плаќа и такса за упис на здружување спо-
ред став 4 на овој тарифен број за секоја здружена 
организација на здружениот труд, и за запишување 
на основната организација на здружениот труд, се 
плаќа такса според тарифниот број 8 точка 1 и 
тарифниот број 9 точка 1 до 3; • 

2) кога седиштето , на организацијата на здруже-
ниот труд се преместува на подрачје на ист стопан-
ски суд, се плаќа такса од тарифниот број 8 точка 
1ј, како и од точка 4 од овој тарифен број: 

Кога седиштето на организацијата на здружениот 
труд се преместува од подрачје на еден на подрачје 
на друг стопански суд, се плаќа такса како при 
регистрација на основната .организација на здруже-
ниот труд според тарифниот број 8 став 1 и тариф-
ниот број 9 точка 1 до 3; 

3) за упис на привремена мерка или отворање 
на постапка за редовна ликвидација и присилно по-
рамнување, односно отворање на стечајна постапка 
не се плаќа такса,-

4) ако со еден поднесок се бараат повеЈќе уписи, 
такса се плаќа за секој упис посебно ; 

5) за упис на промена на работоводен орган или 
на друго овластено лице со самоуправниот општ акт, 
се плаќа такса од став 4 на овој тарифен број; 

6) таксата од точка 2 на овој, тарифен број се 
плаќа само ако уписот на работоводниот орган или 
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на друго овластено лице со самоуправниот општ акт 
се бара по уписот на актот за основање на органи-
зацијата на здружениот труд; 

7) одредбите од точка 1 до 4 на овој тарифен 
број и забелешките на о в д тарифен број се приме-
нуваат согласно на другите субјекти определени со 
закон; и 

8) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

3. Објавување 

Тарифен број 10 
За доставување на запишаните податоци заради 

објавување во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" се плаќа такса во износ од 
1.000 динари. 

Забелешка: 
1) за објавување на податоци чие запишување 

е барано со- еден поднесок, се плаќа само една так-
са од овој тарифен број ; 

2) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени ма_рки (член 6 ед овој закон). 

V. КРИВИЧНА, ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА л 
1. Поднесоци 

- Тарифен број 11 
1. За приватна тужба и за противтужба се пла-

ќа такса во издре од 10.000 динари. 
2. За .предлог за враќање во поранешна состојба 

се плаќа такса во износ од 5.000 динари. 
3. За жалба против пресуда на суд од прв сте-

пен и за жалба против решение со кое е изречено 
судска опомена се плаќа такса во износ од 7.500 
динари. 

4. З а барање за повторување на кривичната -по-
стапка се плаќа такса бо износ од 5.000 динари. 

. Забелешка: . . 
1) ако кривичната постапка се води во смисла 

на член 32 од Законот за кривичната постапка (един-
ствена постапка), во случај кога едниот поднесок се 
однесува на повеќе приватни тужители, или на пове-
ќе обвинети или со поднесокот се опфатени повеќе 
кривични дела на еден обвинет, се плаќа една такса,-

2) за поднесок со кој кривичната постапка се 
проширува на други кривични дела спрема ист обви-
нет за кој се гони по приватна тужба, се плаќа такса 
според точка 1 на овој тарифен бро ј ; и 

3) за поднесоци што не се наведени во овој та-
рифен број, како и за прилозите кон поднесоците, 
не се плаќа такса. 

2. Одлука 

Тарифен број 12 . 
За пресуда на суд од прв степен и еа решение 

со кое се изрекува судска опомена, се плаќа такса 
во износ од 15.000 динари. 

Забелешка: 
1) за првостепена пресуда или за решение со кое 

се изрекува судска опомена, се плаќа една такса 
без оглед на бројот на приватните ' тужители и на 
бројот на кривичните дела што се опфатени со една 
пресуда односно решение; I 

2) ако за повеќе кривични дела на едно лице 
поради раздвојување на постапката (член 32 од За-
конот за кривичната постапка) се донесени пресуди 
од страна на ист суд, за пресудата се плаќа една 
такса; 

3) ако со пресуда е одбиена тужбата поради не-
надлежност на судот, платената такса за оваа пресуда 
ќе се пресмета во таксата за пресудата на надлеж-
ниот суд. Ако пресметаната такса е поголема, разли-
ката не се враќа. Ако по жалба, предлог за враќање 
во поранешна состојба или по предлог за повтору-
вање на кривичната постапка пресудата се укине, 
таксата платена за укинатата пресуда ќ е се пресмета 
во таксата за новата првостепена пресуда; и 

4) за првостепени одлуки што не се наведени 
во овој тарифен број и за одлуки на судот од втор 
степен не се плаќа такса. 

3. Кривична постапка според Законот за печатот и 
другите средства за информирање 

Тарифен број 13 
Во постапката според Законот за печатот и дру-

гите средства за информирање \ се плаќаат такси 
предвидени во тарифните броеви 11 и 12 од оваа 
тарифа во двоен износ. 

VI. ПОСТАПКА ПО УПРАВНИ СПОРОВИ 

1. Поднесоци 

Тарифен број 14 
1. За тужба против управен акт се плаќа- такса 

во износ од 5.000 динари. ' 
2. За тужба за повторување на постапка се пла-

ќ а такса во износ од 5.000 динари. 
Забелешка: .. 
1) за предлог за издавање на ( решение со кое се 

заменува управен акт и за други поднесоци што не 
се наведени во овој тарифен број, како 'и за при-
лози кон поднесоците, не се плаќа такса; 

2) за поднесоци во управно-сметководните спо-
рови и во споровите по девизни работи се плаќа 
такса од овој тарифен број зголемен за три пати; и 

3) такса од точка 1 на овој тарифен број се 
плаќа з а барање од член 20 на Законот за управ-
ните спорови. 

2. Судски одлуки 

Тарифен број 15 
За пресуда во постапка во управен спор се пла-

ќ а такса, и тоа : 
1. Ако предметот на спорот е проценлив, од вред-

носта на спорниот предмет 1%, но најмногу 10.000 
динари; и 

2. Ако предметот на спорот е непроценлив, 5.000 
динари. 

Забелешка: 
1) таксата од точка' 1 на овој тарифен број не 

може да биде помала од 5.000 динари,-
2) ако предметот на спорот е делумно прбцен-

лив, а делумно е непроценлив, такса се плаќа како 
да е предметот проценлив. 

Кога се во прашање работи од инвалидското оси-
гурување, работи од социјалното осигурување,, ста-
рателството, посвојувањето и социјалната помош, так-
са за пресудата се плаќа како за предметот од не-
проценлива вредност: 

3) во спорови по девизни работи во управно-
сметководни спорови се плаќа такса за пресуда 2 % 
од вредноста на предметот на спорот, ако е тој про-
ценлив, но не повеќе од 50.000 динари,- и 

4) за одлуки што не се наведени во овој тари-^ 
фен број не се плаќа такса. 

VII . ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

1. Судски уверенија и потврди 

Тарифен бр о ј 16 
1. За поднесок со ко ј се бара издавање на уве-

рение се плаќа такса во износ од 200 динари. 
2. За уверение се плаќа такса во износ од 500 

динари. 
Забелешка: 
1) ако со едно уверение се сведочат повеќе 

факти, особини, односи или околности се плаќа една 
такса,- , 

2) за потврда дека таксата е платена, издаде-
на во ф о р м а на уверение, се плаќа такса од оврј 
тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава 
само признаница на платената такса; 
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3) не се плаќа такса од овој тарифе« број за 
потврда што ја издава судот на странката, сведокот/ 
вештакот, толкувачот, преведувачот и друго лице, за 
остварување, надомест за изгубена заработувачка по-
ради отсуствување од работа по покана од судот; 

4) за потврда на правосилност или извршност 
која се става на судски отправок^не се плаќа такса; 

5) такса од точка 1 на овој тарифен број се 
плаќа и за телефонските поднесоци, како и за секој 
дополнителен поднесок со кој се дополнува или м е 
»ува првобитниот поднесок: 

6) таксата за уверението се лепи на поднесокот 
со кој се бара издавање на уверение; 

7) ако уверението се издава во два или повеќе 
примероци, за вториот и секој натамошен примерок 
се плаќа половина о^ таксата на овој тарифен број; 

8) за поднесок со кој се бара издавање на уве-
рение варади остварување право на додаток за деца 
или за остварување право од здравствено, инвалид 
еко или пензиско осигурување, како и за самото 
уверение, не се плаќа такса; и 

9) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

2. Полномошно 

Тарифен број 17 
1. За издавање усно полномошно на записник 

пред суд се плаќа такса во износ од 1.500 динари. 
2. За усно отповикување или отказ на полно-

мошно на записник пред суд се плаќа такса во из-
нос од 1.000 динари. 

3. За судско известување на отповикување или 
отказ на полномошно се плаќа такса во износ од 
1.000 динари; 

Забелешка: ' 
1) ако повеќе лица овластени за потпишување 

на правно лице му издаваат полномошно на еден 
застапник се плаќа такса за едно полномошно; 

2) не се плаќа такса за писмено полномошно 
што му се поднесува незаверено на судот како доказ 
за застапување; 

3) не се плаќа такса од овој тарифен број за 
иѕдава&е на усно полномошно на записник пред су-
дот во кривичната постапка за дела кои се гонат по 
влужбеша должност и во постапка за стопански пре 
етапи; 

4) таксата според овој тарифен број се лепи на 
судскиот записник; 

5) за издавање на усно полномошно според точка 
1 ѕ а овој тарифен број се плаќа една такса и кога 
мовеќе лица истовремено му издаваат полномошно 
на едно лице или на поголем број лица; и 

6) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

з. Разгледување на списи 

Тарифен број 18 
_ За разгледување на судски списи се плаќа такса 

во износ од 1.000 динари. 
Забелешка: 
1) не се плаќа такса за разгледување на списи 

по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледа 
странката или нејзин застапник односно полномош-
ник; 

2) таксата се лепи на списот к о ј се разгледува, 
при што работникот во судот потврдува дека списот 
• разгледан,-

Ѕ) »а писмено или усно барање за дозвола за 
разгледување на спис не се плаќа такса; и 

4) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член в од овој закон). 

4. Преписи 

Тарифен број 19 
1. За препишување на судски акти, како и за 

препишување на акти од збирка на исправи, што ги 
извршил судот по б а р а л е на странката, се плаќа так-
са од полутабак на оригиналот во износ од 5.000 
динари. 

2. Ако истовремено судскиот препис се заверува, 
се плаќа такса во износ од 5.000 динари. 

3. За писменото или усното барање да се извр 
ши препишување се плаќа такса во износ од 250 
динари. 

Забелешка: 
1) таксата за препис се лепи на молбата со која 

е барано препишување, а во случај на усна молба, 
н а СПИСОТ; 

2) ако препишувањето се врши на странски ја-
зик, таксата од овој т арифен број се зголемува за 
50%; 

3) за препис на записник (од претрес, расправа 
или рочиште), ко ј е изготвен истовремено со соста-
вувањето на изворникот, се плаќа половина од так-
сата од точка 1 на овој тарифен број ; 

4) таксата за заверка на потпис, ракопис или 
препис ја плаќа лицето што бара заверка; 

5) како полутабак се подразбира лист хартија од 
две страници во нормална канцелариска големина, и 

6) таксата од овој тарифен број се плаќа во так-
сени ,марки (член 6 од овој закон). 

5. Изводи од јавни книги 

Тарифен број 20 
За изводи од 'регистарот на, организациите на 

здружениот труд и другите субјекти определени со 
закон, кога се издаваат по барање на странката, се 
плаќа такса од полутабак во износ од 500 динари. 

Забелешка: 
1) ако изводот го составила странката и му го 

поднела на судот на потврда, се плаќа половина од 
таксата на ово ј ' т арифен број ; 

2) за писмено или усно барање на странката да 
и се издаде извод не се плаќа такса; 

3) за изводи од таписки и други јавни книги 
што се издаваат на странките за остварување право 
на додаток на деца или заради остварување право 
од здравствено, инвалидско или пензиско осигурува-
ње не се плаќа' такса; и 

4) таксата од овој тарифен бро ј се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 

6. Правна помош 

Тарифен број 21 
За поднесок кој се предава усно на записник 

пред судот, се плаќа такса според тарифниот број 
за односниот поднесок. 

7- Други предмети 

Тарифен број 22 
1. За предлог на странката судот да определи 

судија или претседател на избран суд (член 475 ста-
вовите 1 и 2 од Законот за процесната постапка), се 
плаќа такса во износ од 2.500 динари. 

2. За предлог за изземање на судија на избран 
суд (член 477 од Законот за процесната постапка) 
се плаќа такса во износ од 5.000 динари. 

3. За ставање на потврда за правосилност и из 
вршност на пресуда и на извршна пресуда на избран 
суд, се плаќа такса во износ од 5.000 динари. 

Забелешка: 
1) не се плаќа такса од точка 1 на овој тари-

фен број ако предлогот за назначување на претсе-
дател на избран суд го поднел избран судија (член 
475 од Законот за процесната постацка); п 

2) таксата од овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки (член 6 од овој закон). 
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Тарифен број 23 
За опомена со која некој се повикува да плати 

такса што бил должен да ја плати и без опомена 
се п л а ќ а ' т а к с а во износ од 1.000 динари". 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во 5,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јули 1988 година, освен одредбата од член 12-а, 
која ќ е се применува од 1 јануари 1989 година. 
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398. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ З А Е Д Н И Ц И ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧ-

КАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства на општините, Републи-

чката и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката во 1988 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 
1988 година. 

Бр. 08-2012/1 
21 јуни 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕ-
ПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 

ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располага-

њето со дел од општествените средства на општи-
ните, Републиката и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувачката 
во 1988 година („Службен весник на СРМ" бр. 7/88),-
во член 1 во заградата зборовите: „75/87 и 87/87", 
се заменуваат со бројот „31/88". 

Член 2 
Б'о член 2 ставот 1 се менува и гласи-. 
„Забраната на располагањето со дел од опште 

стесните средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во периодот јануари — 
јуни, јануари — септември и јануари — декември 
1988 година се утврдува во процент на пораст во 
однос на остварените средства во истиот период во 
1987 година, зголемени најмногу до: 

— Републичкиот буџет 137,4 131,4 112,4 
— Општинските буџети 136,1 130,1 111,1 
— Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за здрав-
ствена заштита 142,5 135,0 117,5 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за здрав-
ствена заштита ,142,2 137,1 117,8 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за опште-
ствена заштита на Децата 156,5 144,1 131,5 

— Општинските самоуправни ин- • • ' 
тересни заедници за опште-
ствена заштита на децата 156,5 144,1 131,5 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основ-
но образование 155,6 149,6 130,6 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за основ-
но образование 155,6 х 149,6 130,6 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заеднина за насоче-
но образование 164,5 158,5 139,5 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на култу-
рата 153,0 145,0 128,0 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за културата 161,8 154,0 136,8 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за научни 
дејности 158,0 150,0 133,0 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за физич-
ка култура 142,5 135,0 117,5 

— Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјал-
на заштита 168,4 162,4 143,4 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјал-
на заштита 168,4 162,4 143,4 

— Општинските самоуправни ин-
тересни заедници за врабо-
тување 142,5 135,0 117,5 

Износот добиен со примена на процентот на 
порастот од став 1 од овој член претставува номи-
нален износ за потрошувачката за 1988 година. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 3 

Членовите 3, 6, 7 и 8 се бришат. 
Член 4 

Овој закон, влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

399. 
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 ЗАДОЉ 
Ж И Т Е Л Н О ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕ 
СТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол 
нување на Законот за задолжително здружување но 
дел од средствата на општествената репродукција за 
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учество во финансирањето на изградбата на елек-
троенергетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 21 јуни 1988 година. 

Бр. 08-2018/1 ^ Претседател 
21 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗЈМЕЏУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУК-

ЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

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 и 27/86) во член 2-а став 2 по зборот „само-
придонес" зборот „и" се брише и се става запирка, 
а точката на крајот се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите „исплатите на инвестиции за об-
јекти и опрема на заштитните организации и нив 
ните работни заедници за професионална рехабили 
тација и вработување на инвалиди и проектите спо-
ред Програмата за штедење, супституција и рацио-
нално користење на сите видови енергија со кои ќе 
се врши штедење, супституција и рационално кори-
стење на електрична енергија". 

Член 2 
Во член 4 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Средствата здружени според одредбите на овој 

закон се користат и за учество во финансирањето 
на проектите според Програмата за штедење, суп-
ституција * и рационално користење на сите видови 
енергија". 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
3 и 4. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

400. 
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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за внатрешни работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 21 јуни 1988 година. 

Бр. 08-2016/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова., е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи — Пречистен 

текст („Службен весник на СРМ" број 37/80) во член 
106 зборовите.- „над 30 години (жена) односно 35 
години -(маж) пензиски^ стаж од кој" и зборовите 
„10 години односно", се бришат. 

Член 2 
Во член 132 став 1 бројот „10" се заменува со 

бројот „15". 
Член з 

Во член 161 зборовите: „10 години (жена) од-
носно" и зборот „(маж)", се бришат. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

401. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОВ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за заемот за вработување, 

што Собранието нд Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 21 јуни 1988 година. 

Бр. 08-2037 
21 јуни 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за заемот за вработување - („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 46/8$ во член 11 по став 2 
се додава нов став з кој гласи: 

„По исклучок од став ,2 на овој член, за орга-
низациите на здружениот труд кои ќе овозможат 
зголемено користење на капацитетите, преку вове-
дување повеќесменска работа со средствата на зае-
мот може да се учествува до 60°/о од средствата 
наменети за трајни обртни средства, а за инвести-
ции од страна на работните луѓе што самостојно вр-
шат дејност со личен труд и средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, од постојните и новоосно-
ваните договорни организации на здружениот труд 
и од работни организации основани од работни луѓе 
што се однесуваат на производството во металопрера-
ботувачката' дејност, производство на електрични апа-
рати и уреди и . во дел од занаетчиството и личните 
услуги што се однесуваат на изработка и поправка 
на - метални и електротехнички производи и сто-
чарски ф а р м и на индивидуални производители, како 
и во дефицитарните дејности утврдени во општи-
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ната, со средствата на заемот м о ж е да се учеству-
ва ДО: 

— 45°/о од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку обезбедува вработување на неопре-
делено време на два јца работници,-

— 50% од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку обезбедува вработување на неопре-
делено време над два јца до пет работници,-

- — 55% од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку обезбедува вработување на неопре-
делено време над пет до 10 работници,- и 

— 60% од пресметковната вредност н а и н в е с т - . 
цијата, доколку договорната организаци ја на здру-
жениот труд, односно работната организација ос-
нована од работните луѓе обезбедува вработување на 
неопределено време над 10 работници" . 

Досегашните ставови 3 и 4 стануваат ставови 
4 И 5. 

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

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

402. 
Врз основа на член 376 став 1 алине ја 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 
ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување н а Законот за приправниците , 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година. 

Бр. 08-2019/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

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

НОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за приправниците („Службен весник 

на СРМ" број 13/78, 42/85 и 47/87), во член 7 алине ја 
2 по зборот „на" се додава зборот „секои" по зборот 
„работници", точката и запирката се заменуваат со 
точка, а алинеите з и 4 се бришат . 

.По став 1 се додаваат четири нови ставови 2, 
3, 4 и 5 кои гласат : 

„Организациите и заедниците се должни да при-
маат на јмалку 50% приправници со VII и VIII сте-
пен на стручна подготовка, од утврдената обврска 
според критериумите од став 1 на овој член. 

Организациите и заедниците кои имаат врабо-
тено до 60 работници, должни се да 'примаат еден 
приправник со VII] степен на стручна подготовка. 

Организациите и заедниците, според критериуми-
те од ставовите 2 и 3 на овој член приемот н а при-
правниците го вршат по вид на стручна подготовка 
според потребите на процесот на работата , односно 
дејноста на организацијата и заедницата . 7 

Организациите за високо образование и за на-
учно-истражувачката дејност и организациите н а здру-
жениот труд во кои се организирани истражувачко-

развојни единици, а кои согласно со овој закон 
се д о л ж н и да п р и м а а т приправници, во бро јот на 
примените приправници се сметаат и вработените 
помлади асистенти, кои за првпат засноваат рабо-
тен однос". 

Член 2 
Во член 7а став 1 се менува и гласи: 
„Организациите и заедниците кои не примиле 

утврден бро ј приправници, а не се ослободени од 
обврската, должни се да издвојуваат средства и 
тоа з а : 

, — секој приправник со У1х и V Ш степен на 
стручна подготовка, во висина н а годишниот про-
сечен чист личен доход н а вработените со високо 
образование, остварен во стопанството на Републи-
ката , во годината во ко ј а требало да се изврши 
в р аб оту в ањ ето; 

— секој приправник со III и IV степен на 
стручна подготовка, во висина на годишниот про-
сечен чист личен доход на вработените со средно 
образование, остварен во стопанството н а Репуб-
ликата , во годината во к о ј а требало да се изврши 
вработувањето" . 

' Член 3 
Во член 20 став 1 зборовите : „од 100.000 до 

300.000" се заменуваат оо зборовите : „од 1.500.000 
до 2.500.000", а во алине ја 4 по зборот „бро ј" се 
додаваат зборовите : „и структура" . 

Во став 2 зборовите : „од 30.000 до 60.000" се 
заменуваат со зборовите : „од 150.000 до 250.000". 

Во став з зборовите : „од зо.ооо до бо.ооо" се 
заменуваат со зборовите : „од 150.000 до 250.000". 

*?лен 4 
Во член 21 став 1 зборовите.- „од 50.000 до, 

150.000" се заменуваат со зборовите : „од 500.000 
ДО 1.500.000". 

Во став 2 зборовите : „од 15.000 до 30.000", се 
заменуваат со зборовите : „од 150.000 до 250.000". 

Во став 3 зборовите : „од 15.000 до 30.000" се 
заменуваат со зборовите : „од 150.000 до 250.000". 

Член 5 
Овој закон влегува во (сила осмиот ден од де-

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

403. 

Врз основа н а член 376 став 1 алине ја 6 од 
Уставот на Социјалистичка 'Република МакеДЈНија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма 
кедони ја издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за' редовните судови, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македони ја го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
к и о т собор, одржани на 21 јуни 1988 година. 

/ 
Бр. 08-201-7/1 

21 јуни 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството ца СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Во Законот за редовните судови („Службен вес-

ник на СРМ" бро ј 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 
46/82 и 11/87), во член 53-а зборовите „од 500 до 
1.000", се заменуваат со зборовите „од 5.000 до 
100.000". 

Член 2 

По член 84 се додава нов член 84-а, ко ј гласи: 

„Член 84-а 
Републичкиот секретар за правосудство и упра-

ва м о ж е судија н а редовен суд, по претходна сог-
ласност на собранието на општествено-политичката 
заедница што го избрало и со негова согласност, да 
го предложи за кандидат з а и з б о р на судија на ре-
довен суд надвор од територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија . 

Средствата за 1 разликата на личниот доход, за 
надоместокот за одвоен живот од семејството, тро-
шоците за сместување и трошоците за превоз за 
избраниот судија се обезбедуваат во буџетот на Ре-
публиката. 

Износот на разликата н а личниот доход и на-
доместокот од став 2 на овој член го пропишува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија" , 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

404. 
Врз основа на член 376 став 1 алине ја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ 

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за судовите за прекршоци , 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 21 јуни 1988 година. 

Бр. 08-2015/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

ЗА ПРЕКРШОЦИ > 

Член 1 
Во Законот за судовите за п р е к р ш о ц и („Служ-

бен весник на СРМ" бро ј 6/85 и 11/87), по член 32 
се додава нов член 32а, ко ј гласи: 

„Член 32а 
Републичкиот секретар за правосудство и упра-

ва, м о ж е судија на суд за прекршоци, по претходна 
согласност на собранието на општествено-политич-

ката заедница што го избрало и со негова соглас-
ност, да го предложи за кандидат за избор на су-
ди ја на суд за п р е к р ш о ц и надвор од територијата 
на Социјалистичка Република Македонија . 

Средствата за разликата на личниот доход, за 
надоместокот за одвоен живот од семејството, тро-
шоците за сместување и трошоците за превоз за 
избраниот судија се о б е з б е д у в а а т во буџетот на Ре-
публиката во висина што ја утврдува Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија" . 

Член 2 
Во член 52 ставот з се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

405. 
Врз основа на член 109 од Законот за системот 

на општественото планирање и за општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник н а СРМ" бро ј 10/79, 42/80; 29/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
ни ја на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд. Соб орот на општините и Општоствено -поли-
тичкиот собор, одржани н а 21 јуни 1988 година, до-
несе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА 

1. Во Резолуцијата за политиката на оствару-
вањето на Општествениот план н а ' Социјалистичка 
Република Македони ја за периодот од 1986 до 1990 
година во 1988 година („Службен весник на СРМ" 
број 49/87) во делот I Појдовни основи и основни 
задачи точка 1 став 2 зборовите : „како и" се бри-
шат, а на к р а ј о т точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите : „како и од мерките за ост-
варување на економската политика на ниво на зем-
јата што ќ е се преземат по 15 м а ј 1988 година" . 

2. Во делот И Основни показатели на развојот, 
во став 2 првата реченица се менува и гласи: „За 
остварување на предвидениот пораст на производ-
ството и услугите, неопходно е вкупниот извоз на 
стока да достигне износ од 665 мил. долари, што 
претставува , номинален пораст од околу 11'°/о во 
однос на остварениот во 1987 година (реално 5,0%). 
Н а конвертибилното подрач је извозот на стоки ќ е 
достигне ниво од 492 мил. долари и номинално ќ е 
се зголеми за 13,0% (реално 5,7%). Увозот на стока 
е неопходно номинално да се зголеми за околу 12'% 
(реално 5,5'%), со што ќ е достигне обем од 868 
мил. долари, а на конвертибилното подрач је 574 
мил. долари или пораст од 15,5'% (реално 6,8'%)". 

Во став 3 по првата реченица текстот се мену 
ва и гласи: „Животниот стандард реално ќ е се на-
мали за 3,8'%. Вкупните изворни приходи за задо-
волување на општите општествени и на заедничките 
потреби ќ е растат на јмногу до однапред утврде-
ните номинални лимити, со ш т о ќ е се ' создаваат 
услови за намалувања на учеството на овие сред-
ства во националниот доход и доходот на организа-
циите на здружениот труд заради растоварување на 
стопанството и јакнење на неговата акумулативна 
способност". 

П о став 4 се додава нов став ко ј гласи: 
„Џебната стапка на инфлаци ја , мерена преку 

цените на мало, ќ е изнесува 90 до 95'% (декември 
1988 година во однос на декември 1987 година). Со 
активност н а сите субјекти во општеството ќ е се 
придонесе ф а к т и ч к и о т пораст на цените да не ја 
надмине челната стапка н а инфлаци јата" , 
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3. Во делот I I I Активности и мерки за оства-
рување на основните задачи, поднасловот А Поди-
гање на економската ефикасност и пораст на про-
изводството и извозот, во точка 2 потточката (8) се 
менува и гласи: 

„Со мерките и активностите што ќе се презе-
мат по 15 ма ј ќе се создаваат услови за поголемо 
користење на стоковни и комерцијални кредити и 
врз таа основа ќе се обезбеди поредовно снабдува-
ње со суровини, репроматеријали, опрема и резер-
вни делови за поддржување на производството за 
извоз и на процесот на преструктуирање на произ-
водството". 

4. Во поднасловот Б Јакнење на материјалната 
основа на Стопанството и сведување на потрошувач-
ката во рамките на реалните можности на доходот 
во точка 2 потточка (3) по зборовите: „во висина 
на" текстот до крајот на реченицата се заменува 
со нов текст кој гласи.- „разликата меѓу однапред 
утврдените лимити и стапка на пораст н а ' номинал-
ниот доход во општественото стопанство". 

Во точката 4 став 1 точката на крајот на рече-
ницата се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „според кој однапред се утврдуваат номи-
налните лимити на пораст по одделни намени и ко-
рисници на општи и заеднички потреби". 

Став 2 се брише. 
Став 3 кој станува став 2, се менува и гласи-. 

* „Во Републиката ќе се донесе Закон за при-
времена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општините, Републиката и 
на самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности за потрошувачка во 1988 година 
со кој, на селективна основа, ќе се утврди дифе-
ренциран пораст на изворните приходи по одделни 
намени и корисници во рамките на утврдените но-
минални големини'-. 

По став 2 се додава нов став з ко ј гласи.-
„При утврдувањето на диференцираниот пораст 

ќе се поаѓа , од состојбите на материјалната полож-
ба на одделните дејности, а пред се, од нивото на 
личните доходи по вработен и најнеопходните ма-
теријални трошоци за тековно работење, утврдени-
те права на корисниците согласно со важечките 
прописи и можностите за рационализација, водеј-
ќи сметка за приходите што се остваруваат во од-
делни дејности надвор од средствата и самоуправ-
ните интересни заедници". 

Потточката (1) и став 1 се бришат, а ставот 2 
станува став 4. 

Потточката (2) и ставовите 1, 2 и 3 се бришат, 
а ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 

Потточката (3) станува потточка (1), а потточ-
ката (4) станува потточка (2). 

Потточката (4) која станува потточка (2) се до-
дава нова потточка (3) која гласи: 

„(3) За остварените средства за општи опште-
ствени и за заеднички потреби над дозволеното* ни-
во, Републиката, општините и самоуправните инте-
ресни заедници ќе ги намалуваат стапките на да-
ноците и придонесите од доходот и личните дохо-
ди сразмерно со формираните вишоци, што ќе се 
усогласува по секое тримесечје". 

Потточката (5̂  станува точка 5, а текстот на 
став 1 се менува и гласи-

„5. Личните доходи (бруто),' вклучувајќи ги и 
средствата за непосредна заедничка потрошувачка, 
ка ј сите корисници на општествени средства ќе рас-
тат до утврдените номинални граници на можен 
пораст со Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства за 
бруто личните доходи". 

Во став 2 по првата реченица ' се додава нова 
реченица која гласи: „-Во реализација на овој оп-
штествен договор ќе се уважуваат номиналните гра-
ници на можниот пораст на бруто личните доходи". 

Потточката (6) станува точка 6. 
Во точка 7 став 2, по зборовите: „девизни ефек-

ти" се додаваат зборовите: „и намените од примар-

ната емисија кои во 1988 година се изземени од 
селективната програма". 

Во став 3 зборовите: „и лимит" се бришат. 
Во точката 8 став 1 се менува и гласи.-
„Политиката на цените ќе се остварува соглас-

но со утврдените, насоки на ниво на земјата за 
формирање на цените според условите на пазарот". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За производите и услугите од надлежност на 

Републиката ќе се обезбеди постапна либерализа-
ција на цените, а по потреба ќе се. преземаат и 
мерки на непосредна контрола на цените. Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до кра-
јот на јуни ќе донесе мерки за спроведување на 
политиката на цените по 15 ма ј 1988 година за про-
изводите и услугите од републичка надлежност". 

Став 2 станува стаз з. 
5. Бо делот IV Активности и мерки за оства-

рување на други задачи, во точка 4 потточката (Ѕ) 
се менува и гласи: 

„(9) Општините во рамките на својата надлеж-
ност ќе обезбедат посгапна либерализација на це-
ните, а за производите и^услугите чии цени се под 
непосредна контрола ќе пристапат кон отстранува-
ње на разликите во релативните односи на цените. 
Извршните совети на собранијата на општините и 
градот Скопје ќе донесат мерки за спроведување 
на политиката на цени по 15 мај 1988 година за 
производите и услугите во нивна надлежност". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2013/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е р. 

Претседател 
на Соборот на општините, . 

Илија Глигороски, е. р. 

Претседател 
на Олштественочполитичкиот собор, 

Петар Карајанов, е. р. 

406. 

Врз основа на член 83 став 1 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке 
домија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 21 јуни 1988 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За секретар на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, се именува 

Милован Шиковски, претседател на Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1987/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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407. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на Социј ади етичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на заедничка седница на сите собори, одржана на 
21 јуни 1988 година, донесе 

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

СЕКРЕТАРОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста заменик на секре-
тарот на Собранието на СР Македонија Момчило 
Апостолов, поради именување на друга должност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1992/1 -
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

408. 
Врз основа на член 178 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ' СОВЕТНИК ВО 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За републички советник во Собранието на СР 
Македонија се именува 

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на 
' Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1993/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 

409. 
Врз основа на член 178 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 

СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста републички совет-
ник во Собранието на СР Македонија Живко Тодо-
ровски/ поради именување на друга должност. 

СОБРАНИЕ -НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1988/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

410. 
Врз основа на член 338 став, 1 алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
согласно член , 223 став 1 од Деловникот на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 21 
јуни 1988 година, донесе * 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За заменик на секретарот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, се именува 

• Живко Тодоровски, републички советник во Со-
бранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1991/1 
21 јуниГ1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Дпр Вулнет Старова, е. р. 

411. 
Врз основа на член 178 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 

СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста републички со-
ветник во Собранието на СР Македонија Перо Кец-
каровски, поради исполнување услови за старосна 
пензија. 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 9 јули 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1994/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

412. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеи 5, и 7, а 

согласно со точка 1 став 2 од Амандманот V и точ-
ка 1 став 1 од Амандманот V I на Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат од функцијата членови на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија: 

а) поради престанување со работа на репуб 
личкиот орган на управата, и тоа: 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 
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инж. Томе Малевски, 
Мирко Миронски, 
Борислав Наумовски, • 
Вера Терзиева — Тројачанец, 
Милован Шиковски и 
б) по лцчно барање: 
д-р Томислав Бундалевски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1976/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

413. 
Врз основа на точка 1 став 2 на Амандманот V 

на Уставот на Социјали етичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За член на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија се избира 

Димитар Анчев, претседател на Собранието на 
општина Неготино и директор на РО за производ-
ство на термоелектрична енергија „Неготино" — 'Не-
готино. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕЦУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1977/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

414. 
Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI 

на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 1 од Законот за определување на републич-
ки секретари и други функционери што раководат: 
со републички органи на управата и со републички 
организации кои се именуваат од редот на членов 
вите на Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 13/82), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ 

За републички секретари и претседатели на ре-
публичките комитети се именуваат: 

Милчо Балевски, за републички секретар за од-
носи со странство, 

Иван Митровски, за републички секретар за оп-
штостопански работи, мало стопанство, туризам и 
пазар. 

Андреј Токарев, за претседател на Републичкиот: 
комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина, 

д-р Тито Беличанец, за претседател на Републич-
киот комитет за труд, здравство и социјална поли-
тика, 

д-р Саво Климовски, за претседател на Репуб-
личкиот комитет за образование, култура и физичка 
култура, и 

Димитар Анчев, за претседател на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Бр. 08-1979/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

415. 

Врз основа на член 172 од Заќонот за државна-
та управа, а согласно со Амандманот VI точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка. Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на заедничка седница на сите собори, одржана на 
21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ СЕКРЕТАРИ, НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 

• с о СТРАНСТВО 

Се разрешуваат дд функцијата замениците на 
републичките секретари, на претседателите на ре-
публичките комитети и на претседателот на Репуб-
личката комисија за културни врски со странство 
поради престанување со работа на републичкиот ор-
ган на управата и тоа: 

Јован Крстев, заменик на републичкиот секретар 
за општостопански работи и пазар, 

Ратко Ч а д и е в с к и , заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за^ енергетика, индустрија и 
мало стопанство, 

Борис Чаловски, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за економски односи со стран-
ство, 

Ристо Андреев, заменик на претседателот на Ре-
публичкиот комитет за сообраќај и врски, 

инж. Љубомир Тасевски, заменик на претседа-
телот на Републичкиот комитет за градежништво, 
урбанизам и заштита на човековата околина, 

Илијаз Сабриу, заменик на претседателот г(а. Ре-
публичкиот комитет за труд, 

д-р Данаил Симовски, заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика, 

д-р Шабан Шеху, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за образование и физичка 
култура, 

Снежана Пановска, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за култура, 

Александар Димитров, заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за меѓународни односи 

Милица Источка-Кнежевиќ, заменик на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за информации, 
1 Елена Поповска, заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за законодавство >и органи-
зација, и 

Цветан Станоевски, заменик на претседател бт на 
Републичката комисија за културни врски со -стран-
ство. * 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1980/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. рг 
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416. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 согласно 

со точка 1 став 2 од Амандманот V и точка 1 став 
1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ 
И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 

ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

Се разрешуваат од функцијата републички се-
кретари, претседатели на републичките комитети и 
претседател на Републичката комисија за културни 
врски со странство, поради престанување со работа 
на републичкиот орган на управата, и тоа: 

Иван Митровски, претседател на Републичкиот 
секретаријат за општостопански работи и пазар, 

д-р Томислав Бундалевски, претседател на Ре-
публичкиот комитет за енергетика, индустрија и ма-
ло стопанство, 

д-р Срѓан Керим, претседател на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство, 

инж. Томе Малевски, претседател на Републич-
киот комитет за сообраќај и врски, 

Андреј Токарев, претседател на Републичкиот ко-
митет за градежништво, урбанизам и заштита на чо-
вековата околина, / 

д-р Тито Беличанец, претседател на Републич-
киот комитет за труд. 

Милован Шиковски, претседател на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика, 

д-р Саво Климовски, претседател на Републич-
киот комитет за образование и физичка култура, 

Борислав Наумовски, претседател на Републич-
киот комитет за култура, 

Милчо Балевски, претседател на Републичкиот 
комитет .за меѓународни односи, 

Мирко Миронски, претседател на Републичкиот 
комитет за информации, 

Вера Терзиева — Тројачанец, претседател на Ре-
публичкиот комитет за законодавство и организа-
ција, и 

д-р Борис Петковски, претседател на Републич-
ката комисија за културни врски со странство.. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' Бр. 08-1978/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д р Вулнет Старава, е. р. 

417. 
Врз основа на член 172 од Законот за држав-

ната управа, а согласно со Амандманот VI точка 1 
став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 147 од Деловникот на Собранието 
на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 2.1 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ З А М Е Н И Ц И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛР1ТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ 

За заменици на републичките секретари и на 
претседателите на републичките комитети се име-
нуваат: 

Борис Чаловски, за заменик на републичкиот 
секретар за односи со странство, 

Илијаз Сабриу, за заменик -ка републичкиот се-
кретар за општостопански работи, мало стопанство, 
туризам и пазар, 

Ратко Ч а д и е в с к и , за заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за индустрија и енерге-
тика, 

Ристо Андреев, за заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и заштита на човековата околина, 

д-р Љупчо Каровски, за заменик на претседа- -
телот на Републичкиот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, и 

Цветан Станоевски, за заменик на претседателот 
на Републичкиот комитет за образование, цаука и 
култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1981/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

418. 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр 
жана на 21 Јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДДЕЛНИ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
• 

Поради престанок на одделни републички орга-
ни на управата, од функцијата член на републички 
комитет, односно републичка комисија се разрешу-
ваат 

а) Членовите на Републичкиот комитет за енер-
гетика, индустрија и мало стопанство: 

Јован Андов, 
д-р инж. Благоја Андреевски, 
Здравко Бобановски . 
Митко Бошков, 
д-р Томе Бошевски, 
Бошко З д р а в е в с к и , 
Валентин Илиев, 
Томе Манасов, 
Стево Миљовски, 
Петар Мирчевска 
м-р Томислав Новаковски, 
Лазар Поп-Лазаров, 
Алексо Стаменовски , 
Ме годи Петров, 
Ратко Трајковски и 
д-р Илија Черепналковски. 
б) Членовите на Републичкиот комитет за гра-

дежништво, урбанизам и заштита на човековата око-
лина: 

д-р Костадин Грековски, 
инж. Предраг Кениг, 
д-р Благоја Колев, 
Спасе Лазаревски, 
инж. Димитар Мартулков, 
инж. Миодраг М а л е т и ћ 
д-р Пантелеј Миткоз. 
инж. Илија Панов, 

• инж. Славе Палчевски, 
Лилјана Митевска, 
инж. Аспарух Смилевски, 
Андреја Саздо в и 
Загорка Трајчевска. 
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в) Чхмимѕте на Републичкиот комитет за еко-
номски одвоен со странство: 

м-р Борис Блажевски, 
Славко Божиновски, 
Томе Белимовски , 
Александар Димитров, 
ѓорѓи Ѓошев, 
Аритон Жиков, 
Томислав Јагуриновски, 
Доше Котевски, 
Јован Крстевски, 
Митре Мојсов, 
Димитар Ортаков и 
Љупчо Поповски. 
г) Членовите на Републичкиот комитет за сооб-

раќај и врски: 
Љубомир Димчевски, 
м-р Борис Колозов, 
благоја Миновски, 
Мерџана Поповска, 
инж. Томислав Посохин, 
Танаско Симоновски, 
Светислав Ќурап ов, 
Сандре тркалевски , 
Панче Аврамов, 
Стерјо Наков, 
Стевица Божиновски, и 
Велимир Таневски. 
д) Членовите на Републичкиот комитет за труд: 
Ферид Б«ељан, 
Војне ѓорѓевски, 
Киро Зрмановски, 
Виолета Јосифова, 
м-р Јане М и л е с к и , 
м-р љубе Неделковски, 

^м-р Славе Ристевски, 
Крсте Секуловски, 
м-р Димитар Узунов, 
д-р Владимир1 Цветанов, 
Томе Биновски, 
Светозар,Василевски, и 
Лилјана Крстева. 
ѓ) Членовите на Републичкиот комитет за меѓу-

народни ОДНОСИ: 
Никола Василевски, 
Мира Јанковска, 
м ф Живко Серафимовски, 
Аврим Куковски, 
Јорго Хаџистерјо, 
л*ж. Стојан Христов, 
»срме Чаловски, 
д-р Тодор Џунов, 
Ристо Франгов, 
д ф Борис Петковски, 
д-р Ив ан Катарци ев, и 
благој а Станоевски. 
е) Членовите на Републичкиот комитет за ин-

формации : 
Емине Адеми, 
Иван Андреевски, 4 

Тодор Аџисанков, 
Димитар Башевски, 
Вранко Калеников, 
Јорда« Арсов, 
Рецеп Златку, 
Никола Тад прчевски. 
Цветан Станоевски 
Мирче Томовски, и 
Драги Аргировски. 
ж) Членовите на Републичкиот комитет за за-

конодавство и организација: 
Зејнел Беговиќ, 
Елена Градишка, 
Киро Данаилов, 
Димитар Димишковски, 
Ш д # ј к а Калкашлиева/ 
Спао« Лазаревски, 
Отојмси Михајловски, 
^-р Ванчо Проевски, 

Саид Саид, и 
Китан Стојановски. 
з) Членовите на Републичкиот комитет за обра-

зование и физичка култура: 
д-р Трајан Бендевски, 
инж. Александар Ѓорѓиев, 
м ф Ремзи Несими, 
Тихо Најдовски, 
Миланка Николовска, 
д ф Александар Ношпал, 
м ф Павле Рибарски, 
Иљаз Сабриу, 
Македон Славковски, 
ДФ Султана Тупурковска-Поповска, 
м ф Чедо Шаревски, 
Виолета Тодорова, и 
Славчо Тасевски. 
ѕ) Членовите на Републичкиот комитет за кул-

тура: 
Ташко Георгиевски, 
д ф Цветан Грозданов, 
Мелпомени Корнети, 
Димитар Малиданов, 
Мирјана Митевска, 
Фјимчо Моратовски, 
Живко Новески, 
ДФ Томе Саздов, 
Ненад Стојановски, 
ДФ ѓорѓи Старделов, и 
д ф Сејфедин Сулејмани. 
и) Членовите на Републичкиот комитет за здрав-

ство и социјална политика-. * 
д ф Игне Богданбвски, 
проф. д ф Јован Туруковски, 
Марика Кузмановска, 
Трајче Мукаетов, 
сан^пол. д ф Наум, Наумовски, 
Раде Петровски, 
ДФ ,Стево Стојанов, 
м ф Душко Туџаров, 
ДФ Џевид Фејзули, 
д ф Петко Ч а д и е в с к и , 
Вера Черепналковска, 
Фана Кочовска-Цветковиќ, и 
Васил не Чанг оски. ѕ 

ј) Членовите на Републичката комисија за кул 
турни врски со странство: 

Иван Андреевски, 
д ф Божидар Видоевски, 
Паскал Гилевски, 
Славко Јаневски, 
Панде Колемишевски, 
Трајан Петровски, 
©ластимир Николовски, 1 

д ф Предраг Пенушлиски, 
м ф Горан Стефановски, 
Крум Томовски, 
д-р Тодор Џунов, 
д ф Сефедин Сулејмани, 
Видое Видичевски, 
Емин Илхами, 
Т оме Серафим овски, 
Иван Катарџиски, 
Мирко Апостоловски, 
Томислав Османли, 
Петар Кецкаррвски, и 
д ф проф. "Александар Стојмилов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1982/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје Претседател 
на Собрадието ца СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р 
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419. 
. Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број, 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ! 
КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СО 

ОБРАЋАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА 
ОКОЛИНА 

За членови на Републичкиот комитет за урба-
низам, градежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина се именуваат: 

Стевица Божиновски, секретар на Републичката 
самоуправна заедница за патишта, 

Трпе Јаневски, генерален директор на Деловна-
та заедница на патниот сообраќај „Македонија-сооб-
раќа ј " — Скопје, 

д-р Благоја Колев, професор на Архитектонскиот 
факултет во Скопје, 

инж. Миодраг Малетић, главен инженер во СОЗТ 
„ОХИС" РО — „Енергетика" — Скопје, 

' инж. Димитар Мартулков, секретар на Секрета-
ријатот на соборите за градежништво, индустрија на 
градежни материјали и" рудници и индустрија на 
неметали во Стопанската комора на Македонија, 

Штерјо Наков. пом. директор на ЖТО „Скопје" 
и директор на ООЗТ „Фершпед" — Скопје, 

инж. Илија Панов, претседател на Градскиот ко-
митет за комунални работи и сообраќај при Собра-
нието на град Скопје, 

Андреја Саздов, генерален директор на ГРО „Бе-
тон" Скопје, и 

Сандре Шикалев ски, заменик на генералниот ди-
ректор на ПТТ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1983/1 
21 јуни 1988 година ј 

Скопје 
Претседател 

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

420. 
Врз основа на член* 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

За членови на Републичкиот комитет за енерге-
тика и индустрија се именуваат: 

Здравко Бобановски , дипломиран инженер, член 
на КРО на СОЗТ „Електростопанство" — Скопје, . 

Јован Андонов, помошник генерален директор за 
производство и развој во СОЗТ „ОХИС" — Скопје, 

Валентин Илиев, помошник на генералниот ди-
ректор на Рудници и железарница „Скопје" — Скоп-
је, 

Лазо Караџов, дипломиран инженер, потпретсе-
дател за развој во СОЗТ Металски завод „Тито" — 
Скопје, 

' Џеладин Сулејмани, директор на ООЗТ Машка 
конфекција — „ОТЕКС" — Охрид, 

Методи Торов, генерален директор на „НИ-
ТЕКС" — Скопје, * 

Ратко Трајковски, Стопанска комора на Маке-
донија, 

д-р Илија Черелналкоски, професор на Машин-
скиот факултет во Скопје, и 

Гоко Попов, потпретседател на КРО . на СОЗТ 
„Треска" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

) 

Бр. 08-1986/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

421. 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на 5 р М " број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничката седница на сите собори одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

За членови н а . Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, се именуваат: 

проф. д-р Јован Јуруковски, директор на ООЗТ 
Клиника за гинекологија и акушерство при РО Ме-« 
дицински факултет во Скопје, 

м-р Ј аве Милевски, асистент на Правниот фа-
култет во Скопје, 

м-р Душко Туџаров, генерален директор на „Ре-
плек — Македонија", 

полк. д-р Наум Наумовски, вработен во Санитет-
ска управа на скопската армиска област, 

Трајче Соколовски, член на Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија; 

Крсте Секуловски, заменик на работоводниот ор-
ган на Металкжиот завод „Тито" — Скопје, 

д-)Р Џавид Фејзули, лекар-специјалист во Меди-
цинскиот центар во Тетово, 

д-р Владимир Цветанов, директор на Заводот за 
медицина н а трудот — Скопје, и 

Вера Черепналковска, стручно-политички работ-
ник ®о РК н а ОСРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА . 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1984/1 
21 јуни 1988 година 

(Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, ' 
д-р Вулнет Старова, е. р; 

422. 
Врз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

За членови на Републичкиот комитет за образо-
вание, култура и физичка култура се именуваат: 

инж. Александар Георгиевски, раководител ш 
Секторот за врски во РТС — Скопје, / 
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д-р Цветан Грозданов, професор на Филозоф-
ски от факултет во Скопје, 

д-р Марјан Марјановски, професор на Правниот 
факултет во Скопје, 

, Томислав Османли, новинар во Н И Р О „Кому-
нист" — редакција за Македонија, 

д-р Султана Тупурковска-Поповска. асистент на 
Машинскиот факултет во Скопје, 

д ф Сејфедин Сулејмани, член - на Претседател-
ството РК на ООРНМ, 

д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот фа-
култет во Скопје, 

Македон Славковски, заменик на директорот на 
Центарот за насочено образование Борис Кидрич" — 
Скопје, и 

Насте Стојковски, директор на Н И О „Студентски 
збор" — Скопје. 

• СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1985/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

н а Собранието на СРМ, 
ДФ Вулнет Старова, е. р. 

423. 
Врз основа на член 41 од Законот за општестве-

на самозаштита („Службен весник на СРМ" број 
18/77), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

САМОЗАШТИТА НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат од должноста членови на Коор-
динационото тело за општествена самозаштита на 
Собранието на СРМ, поради презафатеност 

Ламбе Михајловски и 
Тодор Настовски. 

'За членови на Координационото тело за опште-
ствена самозаштита на Собранието на СР Македонија 
се именуваат: 

Мугбил Бејзат, член на Комисијата Ц К СКМ 
за ОНО и ОСЗ и 

Јовко Јовко в ек и, член на Советов на Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА. 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2000/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д ф Вулнет Старова, е. р̂  

424. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска оо член 142 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничка седница на сите собори, одржана^ на 21 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 13А УСТАВ-

НИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста член на Комисијата 
за уставни прашања на Собранието на СР Македонија 

Есат Имери, поради презафатеност. 
За член на Комисијата за уставни прашања на 

' Собранието на СР Македонија се именува 
Јуршит Рифат, член на Претседателството н а Со-

ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1999/1 4 

21 јуни 1988 година 
Скопје 

Претседател 

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

425. 

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 
89 став 1 точка 2 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 36/77, 
9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, 
донесе , 

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

ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

' Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот суд — Скопје Никола Прелиќ, поради избор за 
судија на Врховниот суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1998/1 / 
21 јуни 1988 година 

. Скопје 
Претседател . . 

на Собранието на СРМ, 
ДФ Вулнет Старова, е. р. 

426, * 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
40/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 21 јуни Д988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

— ШТИП 

1. Се разрешува од должност^, претседател на 
Основниот суд на здружениот труд — Штип Коста 
Кукутанов, поради исполнување услови за старосна 
пензија. 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 11 јуни 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1980/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. рг 
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427. 

Ђрз основа на член. 23 од Законот за судовите 
за прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 65/85 
и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

РЕПУБЛИЧКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1, Се разрешува од должноста судија на Репуб 
личкиот суд за прекршоци Љубомир Јовановски, по-
ради исполнување услови за старосна пензија. 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 25 авгусч 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1996/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р 

428. 

Врз основа на член 42, од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
40/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА 
СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија н а Судот на 
здружениот труд на Македонија Димитрије Узунов, 
поради избор за судија на Врховниот суд на Маке-
донија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1995/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р 

429. 
Врз основа на член 150 став 2 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81 и 37/87), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 
! 

• 

Се дава согласност на Одлуката за изменување 
и дополнување на Одлуката за основите и мерилата 
за формирање висината на придонесите за водосто-
панство, што ја донесе Собранието на^Републичката 
самоуправна интересна заедница за водостопанство на 
седницата одржана на 28 март 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2020/1 Претседател ч 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовска е. р. 

430. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот «1 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македоније, 
на седницата на Соборот на здружениот труд одр-
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУХ-
ЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА 

ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 198$ 
ГОДИНА 

Се потврдува Одлуката за изменување и допол-
нување на Годишната програма за изградба, одржу-
вање и реконструкција на магистралната и регионал-
ната патна мрежа во СР Македонија за 1988 година, 
што Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за патишта ја донесе на седницата 
одржана на 7 јуни 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1Ѕр. 21-2021/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамов ски, е. р. 

431. 
В|рз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СШ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПО-
СЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛ-
НИЦИТЕ НА АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ 
ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ НАДВОР 

ОД СФРЈ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за воведување и ви-
сината на посебниот надоместок за употреба па дел-
ниците на Авто-патот Куманово -7- Титов Велев а* 
возилата регистрирани надвор од СФРЈ, што Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна н а д -
ница за патишта ја донесе на седницата одржава *а 
20 јуни 1$88 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2022/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовски, е. р. 

432. 
Врз основа на член 99 од Законот за патиш** 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни 
цата на Соборот на здружениот труд одржана на 
21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА 13А ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА 
ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛ 
НИЦИТЕ НА АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ 

ВЕЛЕ« ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ 

Собранието на Социјалистичка Република Мдк«-
допија е согласно со Одлуката за воведување и виви-
ната на посебниот надомест за употреба на делим 



22 јуни 1988 ' \ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 24 — Стр. БГ/ 

*ите на автопатот Куманово — Титов Велес за вози-
лата регистрирани во СФРЈ, што Собранието на Ре 
нубличката самоуправна интересна заедница за па 
нешта ја донесе на седницата одржана на 20 јуни 
1«Ѕ8 година. -

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

*р. 21-2023/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот друд, 

Скопје Иван Аврам овски, е., р. 

433. 
Врз основа на член 586 од Законот за здруж^-

•иот труд Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 
9А ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДИГАЊЕ, 
ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ 
ИА СПОМЕНИК ФИГУРА НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРО-

СВЕТИТЕЛИ БРАЌАТА КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО 
СКОПЈЕ 

1. Се усвојува Самоуправната спогодба за здру-^ 
А т и н е на средства за подигање, чување, о д р ж у в а њ е / 
заштита и користење на споменик фигура на словен-
ехжтс просветители браќата Кирил и Методиј во 
самије. 

2. Се овластува -д-р Саво Климовски, член на Из-
вршниот совет на Собранието, на СРМ и претседател 
на Републичкиот комитет за образование, култура и 
физичка култура, од името на Собранието на Соци-
јалистичка \ Република Македонија, да ја потпише 
Самоуправната спогодба. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

• р . 21-2024/1 Претседател 
И јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовски, е. р. 

414. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

еценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
вр. 4/86), Соборот на здружениот труд на Собра 
м а т о на Социјалистичка Република Македонија на 
••Ивицата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА З А Е Д Н И Ц А ВО СОВЕ-

ТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

Се разрешуваат од функцијата претставници на 
•шитсстаената заедница во Советот на Македонската 
филхармонија, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Милка Божикова, 
Лојза Ническа и 
Љубомир Поповски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Македонската филхармонија, се имену-
ваат.-

Димитрије Бужаровски, уредник — Новинар во 
РИС -— ООЗТ Телевизија — Скопје и 

Киро Буровски, секретар на СИЗ за култура на 
СеОрадието на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Шџ. »1-1966/1 Претседател 
21 ј у т 1988 година на Соборот на здружениот труд. 

Скопје Иван Аврамовски, е. р. 

435. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБО 

ТОВОДЕН ОРГАН НА РО М Е Д И Ц И Н С К И 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување работоводен орган н а РО Медицин-
ски факултет — Скопје, се именуваат: 

Благоја Станоевски, . секретар на Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија и 

Каменчо Горгов, член на Претседателството на 
РК ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1969/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

436. 
Врз основа на член 166 став 2, а согласно со член 

241 од Законот за здравствена заштита („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/83), Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 
година, донесе 
! * - . I 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ П Р И М Е Д И Ц И Н 

СКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на ООЗТ Клиника за детски болести 
при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат; 

Ленче Ставрева, виши советник во Собранието 
на СРМ и 

Димитар Трајковски, ш е ф на Кабинетот на прет-
седателот на Собранието на СРМ. 

СОБРАН ИЦ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1970/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

437. 
Врз основа на член 13 став з од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ* 
•бр. 4/86), Соборот на здружениот труд на Собрание-
т о н а Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
Н А ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

АНСАМБЛОТ ЗА Н А Р О Д Н И И Г Р И И П Е С Н И 
„ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од функцијата претставници на 
општествената заедница во Советот на Ансамблот за* 
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народни игри и песни „Танец" — Скопје, , поради 
истек на времето з а кое се именувани: 

Стојан Руменов, 
Ташкб Тодоров и 
Кирил Алексов. 
За претставници на општествената заедница, во 

Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Та-
нец" — ОкопЈе, се именуваат: 

д-р Растислав Терзиоски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, научен 
советник во Институтот за национална историја — 
Скопје. 

Драги Бошковски, секретар на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ и 

Ристо Шанев, заменик на директорот на Репуб-
личкиот завод за научно-техничка соработка. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1968/1 
21 јуни 19&8 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с. р. 

438. 
Врз основа на член 25 и член 51 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ, Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛ-
ТУРА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од функцијата претседател на Од-
борот за образование, наука и култура на Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СР Македо-
нија, Јосиф Ќурчиев, поради избор за потпретседа-
тел на Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СР Македонија. 

За претседател на Одборот за образование, наука 
и култура на Соборот на'^здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република 5 Македонија 
се избира 

Славица Урошеви]*, делегат во Соборот на здру-
жениот труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1964/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с. р. 

439. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

заштита на националните паркови („Службен весник 
на СРМ" бр. 33/80), Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР" 
БИТОЛА 

Се дава согласност на одлуката на Собирот на 
работниците на ООЗТ Национален парк „Пелистер" 

— Битова со која за индивидуален работоводен орган 
на Паркот е именуваш 

инж. Петар Василевски, Индивидуален работово-
ден орган на РО за стопанисување со шумите „Биг-
ла" — Демир Хисар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1974/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

440. 

Врз основа на член 257 став 1 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана, на 21 јуци 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 
НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ СТУДИИ ПО НО-

ВИНАРСТВО ПРИ ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ И 
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ 

За членови н а Комисијата за утврдување пред-
лог за именување декан на Интердисциплинарните 
студии по новинарство, при Факултетот за правна и 
политички науки — Скопје се именуваат-. 

Емин Салих, претседател на Комисијата за ин-
формирање на Собранието на СРМ и 

Ристо Стиков, претседател на Издавачкиот совет 
на Делегатскиот информатор на Собранието на град 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА -
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1973/1 
21 јуни 1988 .година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

441. 

- Врз основа на член 257 став 3 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд , на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе. 

О Д~Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци — Скопје се 
именуваат: 

• Милка Тасева — Глигориевиќ, делегат во Сојуз-
ниот габор на Собранието на СФРЈ и 

Кирил А л е к о в с к и , делегат во Опште ствено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

, СОБРАНИЕ НА .СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1972/1 
21 јуни 1988 година * Претседател 

Скопје т Соборот на здружениот труд, 
Иван .Аврамова««, с. р. 
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. 442. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас у— 
Скопје, со ко ја за директор на Заводот е именувана: 

Славка Каленикова, досегашен директор на овој 
завод. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1975/1 , 
21 јуни 1988 година Претседател 

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

443. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јуни 1988 година, ' донесе 

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

ТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ . ЗА ЛОЗАРСТВО И 
ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Ин-
ститут за лозарство и винарство — Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Коста Аврамовски, 
Димитар Бакев и 
Хилда Георгиевска. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Советот- на ООЗТ Институт за лозарство и ви-
нарство — Скопје се именуваат: 

Димитар Бакев, делегат во Соборот н а - з д р у ж е 
ниот труд на Собранието на СРМ, раководител во 
АК „Тиквеш" — Кавадарци, 

Димитар Доневши, вработен во Градскиот ко-
митет на СКМ, и 

Никола Столев, член на ИС и секретар на Се-
кретаријатот за стопанство при" Собранието на оп-
штина Чаир — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1967/1 
21 јуни 1988 година Претседател 

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

444. 

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за 
библиотечната дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/84), Соборот на . здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ* 
ТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИВ-

ЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" — СКОПЈЕ 
1. Се разрешуваат од функцијата претставници 

на општествената заедница во Советот на Народната 
и универзитетска библиотека „Климент Охридски" — 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : ^ 

Мирјана Тошева, 
м-р Душанка Чучевска ћ 
Даница Ч а д и е в с к а . 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Народната и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" — Скопје, се именуваат: 

Предраг ^Сушевски, делегат .во Општествено-по^ 
литичкиот собор на Собранието на' СРМ, 

Јелица Савинова, секретар на Комисијата за спро-
ведувања на Законот за здружениот труд на Собра-
нието на СРМ и 

Добрила Шекеринова, самостоен документалист 
во Библиотеката на Собранието на СРМ. 

/СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д р Н И Ј А 

Бр. 21-1965/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовска, е. р. 

445. 
Врз основа на член 257 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА Е М И С И Ј А Т А ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПЛЕНУВАЊЕ КОЛЕГИ-
ЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО СТОМАТО-

ЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 
За членови на Комисијата за утврдување пред-

лог за именување колегијален * работоводен орган на 
РО Стоматолошки факултет — Скопје, се именуваат: 

Елена Димитриј евиќ, секретар на Советот за за-
штита на човековата околина при РК на ССРНМ ( и 

Никола Кацарски, заменик на генералниот .ди-
ректор /на СОК во СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1971/1 Претседател 
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовски, е. р. 

СОДРЖИНА 

396. Завршна сметка за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1987 година — — —1 517 

397. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за судските такси — — — — • 519 

398. Закон за изменување на Законот за при-
. времена забрана на располагањето со дел 

од општествените средства на општините, 
Републиката и на самоуправните интерес-
ни заедници од опште ств ените дејности за . 
потрошувачката во 1988 година — — — 525 

399. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за задолжително здружување "на 
дел од средствата на општествената репро-
дукција за учество во финансирањето на 

" изградбата на електроенергетски објекти 526 
400. Закон за изменување на Законот за внат-

решни работи — — — — — — — 526 
401. Закон за дополнување на Законот за зае-

мот за вработување — — — — — — 526 
402. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за приправниците — — — — 527 
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403. баком за изменувале и дополнување на 
Законот за редовните судови — —• — 

404. Закон за дополнување на Законот за су-
довите за прекршоци — — — — — 

405. Измени и дополнувала на Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Опште-
ствениот плам ни Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1986 до 
4990 ВО 1988 година — — — — — 

406. Одлука за именување секретар на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 

407. Одлука за разрешување од должноста за-
меник на секретарот на Собранието на 
СР Македонија — — — — — — — 

408. Одлука за именување републички совет-
ник во Собранието на СР Македонија — 

409. Одлука за разрешување од должноста ре-
публички советник во Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — 

410. Одлука за именување заменик на секре-
тарот на Собранието на СР Македонија 

411. Одлука за разрешување од должноста ре-
публички советник во Собранието во СР 
Македонија — — — — — —7 — — 

412. Одлука за разрешување членови на Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — — 

413. Одлука за избор на член на Извршниот 
ховет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — —. — 

414. Одлука за-именување на републички се-
кретари и претседатели на републичките 
комитети — — — — — — — 

415. Одлука за разрешување заменици на ре-
публичките секретари, на претседатели на 
републичките комитети и на претседате-
лот на Републичката комисија за култур-
ни врска со странство — —• — — — 

416. Одлука за разрешување на републички се-
кретари, претседатели на републичките ко-
митети и претседател на Републичката 
комисија за културни врски со странство 

417. Одлука за именување заменици на репуб-
личките секретари и на претседателите на 
републичките комитети — — — — — 

418. Одлука за разрешување4 на членовите на 
одделни републички органи на управата — 

419. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и заштита на човеко-

* вата околина — — — — — — — 
420. Одлука за именување членови на Репуб-

личкиот комитет за индустрија и енерге-
тика — — — — — — — — ~ 

421. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за труд, здравство и со-
цијална политика — — — — — — 

422. Одлука за именување членови на Репуб-
личкиот комитет за образование, култура 
и физичка култура — — — — — — 

423. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Координационото тело за опште-
ствена самозаштита на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 

424. Одлука за разрешување од должноста 
член и за именување член на Комисијата 
за уставни прашања на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 

425. Одлука за разрешување од должноста су-
дија на Окружниот суд во Скопје — — 

426. Одлука за разрешување од должноста 
претседател на Основниот суд на здруже-
ниот труд — Штип — — — — — — 

427. Одлука за разрешување од должноста су-
дија на Републичкиот суд за прекршоци 

428. Одлука за разрешување од должноста су-
дија на Судот иа здружениот труд на 
Македонија — — — — — — — — 

429. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлу-
ката за основите и мерилата за формира-
ње висината на придонесите за водосто-
панство — — — — — — — — — 536 

430. Одлука за потврдување на Одлуката за из-
менување и дополнување на Годишната 
програма за изградба, одржување и рекон-
струкција на магистралната и регионал-
ната патна мрежа во СР Македонија за 
1988 година — — — — — — — — 531 

431. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за воведување и виси-
ната на посебниот надоместок за- употре-
ба на делниците на автопатот Куманово 
— Титов Велес за возилата регистрирани 
надвор од СФРЈ — — — — — — — 53в 

432. Одлука за согласност на Собраниетд на 
СРМ со Одлуката за воведување и виси-
ната на посебниот надомест за употреба 
на делниците на автопатот Куманово — 
Титов Велес за возилата регистрирани во 
СФРЈ — — — — — 536 

433. Одлука за усвојување на Самоуправната 
спогодба за здружување на средства за 
подигање, чување, одржување, заштита и 
користење на споменик фигура на сло-
венските просветители браќата Кирил и 
Методиј во Скопје — — — — — — 337 

434. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Македонската филхармонија 837 

435. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување предлог за имену-
вање работоводен орган на РО Медицин-
ски факултет — Скопје — — — — — 

436. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување дирек-
тор на ООЗТ Клиника за детски болести 
при Медицинскиот факултет — Скопје — 537 

437. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец" — Скопје — — — — 9$Г 

438. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател на Одборот за образование, наука 
и култура на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 538 

439. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за именување индивидуален работоводен 
орган на ООЗТ Национален парк „ А л и с -
тер" — Битола — — — — — — — 538 

440. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за утврдување предлог за имену-
вање декан на Интердисциплинарните сту-
дии по новинарство при Факултетот ва 
правни и политички науки — Скопје — 888 

441. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје — — — — — — — — — 931 

442. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за именување директор на Зоводот за 
рехабилитација на слух, говор и глас — 
Скопје — — — — — — н р 

443. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство — Скопје — — — — — — 

444. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски" — Скопје ВД8 

445. Одлука за именување членови на коми-
сијата за утврдување предлог за имену-
вање колегијален работоводен орган на 
РО Стоматолошки факултет — Скопје — ^38 
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