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610. 
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 ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, 
РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ !ЗА 

ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана -на 
располагањето со дел од општествените средства на 
општините, Републиката и самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошу-
вачката во 1985 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 25 но-
ември 1985 година. 

Бр. 08-33861/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со' овој закон се утврдува привремена забрана 

на располагањето со дел од општествените средства 
утврдени со сојузниот Закон за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
на општествено-политичките заедници и самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности 
за потрошувачката во 1985 година (Сојузен закон) и 
се определува селективен пораст на средствата на 
буџетите на општините, на Републиката и на само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности. 

Член 2 
Забраната на располагањето со дел од опште-

ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во 1985 година, во од-
нос на остварените изворни приходи во 1984 година, 
се утврдува во процент на пораст од номиналниот 
пораст на доходот во стопанството на Републиката 
за периодот јануари-септември 1985 година (номина-
лен пораст на доходот) и тоа; 

— изворните приходи на Републиката и на оп-
штините можат да растат побавно за најмалку 20% 
од номиналниот пораст на доходот и 

— изворните приходи на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности можат да 
растат и тоа: 

— приходите0 за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници од 
научната дејност и основното образование до номи-
налниот пораст на доходот, 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници од 
насоченото образование и од здравствената заштита 
— побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст 
на доходот и 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку другите самоуправни интересни заед-
ници од општествените дејности и социјалниот раз-
вој — побавно за најмалку 10% од номиналниот по-
раст на доходот. 

Член 3 
По исклучок, приходите на буџетите на општи-

ните и на општинските самоуправни интересни заедни-
ци што користат дополнителни средства од Републи-
ката, односно републичките самоуправни интересни 
заедници со помал пораст од порастот утврден во 
член 2 од овој закон, можат да забележат вкупен 
пораст заедно со дополнителните средства најмногу 
до утврдениот пораст во член 2 од овој закон. 

Член 4 
Основица за пресметување на можниот пораст 

на приходите на општинските самоуправни интересни 
заедници на културата претставуваат остварените 
приходи во 1984 година, намалени за пренесените 
средства на Републичката заедница на културата. 

Основица за пресметување на можниот пораст на 
приходите на Републичката заедница на културата 
за 1985 година претставува износот од 544 милиони 
динари. 

Основица за пресметување на можниот пораст 
на приходите на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита за 1985 година, 
за солидарно остварување на задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението, претставува 
износот од 240 милиони динари. 

Член 5 
Со самоуправните спогодби меѓу собранијата на 

општините и самоуправните интересни заедници од 
општествени'^ дејности и социјалниот развој можат 
да се определат поинакви пропорции од утврдените 
во член 2 од ОВОЈ закон, со тоа што вкупниот из-
нос на средствата за потрошувачката во 1985 година 
да не го надмине дозволениот пораст на средствата 
утврдени со овој закон. 

Член 6 
Пресметувањето и издвојувањето на преостваре-

пите приходи по корисници во општините може да 
се врши на ниво на општината, 

Ако одделни корисници имаат поголемо оства-
рување од можниот пораст утврден со овој закон со 
самоуправна спогодба може дел од овие средства 
(пред издвојувањето на посебна сметка) да се насо-
чат на одделни корисници кои немаат доволно оства-
рување на планираните средства. 
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Член 7 
Републичките самоуправни интересни заедници 

можат да се договорат со самоуправна спогодба дел 
од средствата остварени над пропорциите утврдени 
во член 2 од овој закон, пред издвојувањето на по-
себна смеша да се насочат во заедницата која нема 
доволно остварување на планираните средства. 

Член 8 
Планот на средствата за општите општествени 

потреби на Републиката, според член 2 став 2 од 
СОЈУЗНИОТ закон, до Службата на општественото кни-
говодство го поднесува Републичкиот секретаријат 
за финансии. 

Член 9 
Републичкиот секретар за финансии, по потреба, 

ќе донесе поблиски прописи за начинот на спрове-
дувањето на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

611, 
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 СИСТЕМОТ 

НА ПРОСТОРНОТО И УРБАНИСТИЧКОТО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за системот на простор-
ното и урбанистичкото планирање, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 25 ноември 1985 година. 

Бр 08-3388/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СИСТЕМОТ НА ПРОСТОРНОТО И 

УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот на простор-

ното и урбанистичкото планирање, се утврдуваат 
видовите и основните елементи на просторните и 
урбанистичките планови и постапката за нивното из-
готвување, донесување и спроведување. 

Член 2 
Со планирањето на просторот се обезбедува план-

ско и рационално користење и уредување на просто-
рот и населените места, рационална изградба на 
објекти и мрежа на инфраструктурата и заштита и 
унапредување на човековата околина. 

Член 3 
Планирањето на просторот се врши со донесува 

ње на просторни и урбанистички планови и со пре-
земање мерки за нивно спроведување. 

Уредување на просторот и населените места се 
врши со доведување на просторот кон намените 
утврдени со просторните и урбанистичките планови 
и со прописите за нивното спроведување 

Член 4 
Право и должност на работните луѓе и граѓа-

ните во организациите на здружениот труд, месни-
те заедници и во другите самоуправни организации 
и заедници е да го планираат и уредуваат просто-
рот за живот и работа истовремено со планирањето 
на својот општествено-економски развој, да учес-
твуваат во донесувањето на просторните и урбанис-
тичките планови и да преземаат активности за нивно 
спроведување. 

Член 5 
Со планирање на просторот се обезбедуваат 

просторно-плански мерки за заштита на земјодел-
ското земјиште со насочување на станбената и друга 
изградба на земјиштето со послаби бонитетни класи. 

Корисниците на просторот се должни своите 
активности да ги организираат на начин со кој се 
обезбедува заштита на земјоделско земјиште и уна-
предување на човековата околина. 

Член 6 
Со просторниот и урбанистичкиот план се утвр-

дува заедничка политика на просторниот развој, ка-
ко и насоки и рамки за нејзино остварување врз 
основа на: 

— заеднички оценетите можности и услоѓви за 
развој и заедничките интереси и цели на простор-
ниот развој, што се утврдени во постапката на под-
готвување и донесување на планот; 

— долгорочниот општествен план; 
— плановите на организациите на здружениот 

труд и на другите самоуправни организации и за-
едници и 

— општествени договори за заеднички програ-
ми за развој што ги донесуваат организациите на 
здружениот труд. 

Член 7 
Донесувањето на просторни и урбанистички пла-

нови е задолжително. 
Во населени места и надвор од нив за кои не 

е донесен просторен или урбанистички план, не мо-
же да се врши изградба, доградба, надградба и ре-
конструкција на објекти и да се изведуваат други 
градежни работи, доколку со овој закон не е пои-
наку определено. 

Член 8 
Просторен, односно основен урбанистички план 

се донесува за период од најмалку 10 години. 
Просторните и урбанистичките планови мора да 

бидат меѓусебно усогласени. 

Член 9 
Со просторните и урбанистичките планови се 

обезбедува уредување и оспособување на просторов 
за. водење на општонародна војна, заштита и спа-
сување од воени разурнувања, елементарни непого-
ди и други опасности. 

Член 10 
Заради остварување на политиката на простор-

ниот развој, утврдена со среднорочниот план за оп-
штествено-економскиот развој Републиката, односно 
општината донесува програма за изготвување и до- 4 
несување на просторни и урбанистички планови, од-
носно за нивно изменување и дополнување во сред-
норочниот период. 

За остварување на програмата од став 1 на овој 
член Републиката, односно општините во рамките 
на своите права и должности заедно со носителите 
на планирањето, органи, организации и заедници и 
други корисници на просторот обезбедуваат трајни 
извори на средства. 

Член 11 
Заради зачувување на одделни просторни цели-

ни Републиката, односно општините можат и пред 
донесувањето на просторниот и урбанистичкиот план 
да ги определат просторите за изградба и проширу-
вање на населените места, за одмор и рекреација, 
за зачувување на одделни природни и културни бо-
гатства (национални и регионални паркови, л о ани и 
слични резервати, крајбрежни, планински, спортски 
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и климатски подрачја, минерални, термални и други 
извори, подрачја од посебно историско и културно 
значење и слично) и за овие намени да пропишат 
посебен режим за заштита и користење. 

На просторите од став 1 на овој член, покрај 
посебниот режим за заштита и користење, може" да 
се забрани градбата, како и привремено да се за-
брани прометот со земјиштето, на начин и услови 
утврдени со закон. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА 

Член 12 
Со просторниот и урбанистичкиот план се ут-

врдуваат услови за уредување и користење на прос-
торот и населените места во согласност со целите 
и задачите на општествено-економскиот развој на оп-
ределено подрачје. 

1. Видови и содржина на плановите 

Член 13 
Во зависност од подрачјето за кое се донесуваат 

плановите се: 
а) просторни планови' 
— просторен план на Републиката, 
— просторен план на регион, 
— просторен план на општина, 
— просторен план на градска заедница и 
—- просторен план на подрачје со посебна на-

мена и 
б) урбанистички планови 
— основен урбанистички план, 
— детален урбанистички план, 
— урбанистички проект и 

—- урбанистички план за помало населено место, 

а) Просторни планови 
Член 14 

Просторните планови се посебен вид на долго-
рочни планови на општествено-политичките заедници. 

Член 15 
Просторните планови се изработуваат врз ос-

нова на научните сознанија за состојбата на при-
родните и со работа создадени вредности за уреду-
вање на просторот и достигнатиот степен и мож-
ностите на општествено-економскиот развој на по-
драчјето за кое се донесува планот 

Член 16 
Просторниот план на Републиката е основа за 

организација, уредување и користење на просторот 
на територијата на Републиката. 

Просторниот план на регионот се донесува за 
подрачјата на две или повеќе општини или на нив-
ни делови, кои опфаќаат поширока просторна цели-
на и кои имаат заеднички географски, економски, 
демографски и други обележја или заеднички инте-
реси за општествено-економскиот и просторниот 
развој 

Просторниот план на општината се донесува за 
подрачјето на општината 

Просторниот план на градската заедница се до-
несува за подрачјето на општините кои се здру-
жени го градска заедница Кога е донесен просторен 
план на градската заедница, здружените општини 
во градската заедница не носат посебен просторен 
план 

Просторниот план на подрачјето со посебна на-
мена се донесува за дел на подрачјето на една или 
повеќе општини во заеднички природни или други 
карактеристики кои бараат посебен режим за уре-
дување (национални и регионални паркови, посебни 
природни предели, резервати на природата, крај-
брежни подрачја, рекреативни и туристички подрач-
ја, подрачја за специјална намена и слично). 

Член 17 
Просторните планови содржат особено: основни 

определби за уредување,, организација и користење 
на просторот; намената на просторот; насоки за заш-
тита на земјоделското земјиште од ненаменско ко-
ристење; користење и заштита на водата и заштита-
та од штетно дејство на водите; основни определби за 
просторна разместеност на населението и системот на 
населените места; рационална изградба на објекти 
и мрежа на инфраструктурата; основи за разместу-
вање на објектите на стопанските и општествените 
дејности и изградбата на индустриски и станбени 
целини; уредување на подрачја со посебна намена; 
заштита на воздухот и културното богатство; мерки 
за унапредување и заштита на човековата околина, 
мерки за одбрана и заштита и спасување од воени 
разурнувања, елементарни непогоди и други опас-
ности и насоки и мерки за спроведување на планот. 

б) Урбанистички планови 

Член 18 
Со урбанистичкиот план се утврдува организаци-

ј а , користењето и начинот на уредувањето на на-
селените места, критериуми и стандарди, урбанис-
тичко-технички услови и нормативи за изградбата 
на објектите и уредувањето на населените места. 

Со урбанистичкиот план се определува урбано-
то подрачје опфатено со планот врз основа на оце-
нетите можности за долгорочен развој и можностите 
тој развој да се оствари на соодветен простор, преку 
неговата рационална организација, користење и уре-
дување 

Член 19 
Основниот урбанистички план се донесува за 

подрачја на населено место над 2 ООО жители, како 
и за други урбани целини надвор од населените ме-
ста, индустриски зони, станбени, рекреативни, турис-
тички и бањски населби и слично 

Деталниот урбанистички план се донесува за ур-
бано подрачје или дел од подрачјето опфатено со 
основниот урбанистички план, на кое е предвидена 
реализација според етапи утврдени со насоките за 
спроведување на основниот урбанистички план 

Урбанистичкиот проект се донесува за населено 
место или за делови од населено место на кое прет-
стои комплексна изградба или реконструкција или 
претставуваат посебно карактеристични урбачистич-
ко-архитектонски, односно истооиско-градителски це-
лини 

Урбанистички план за помало населено место се 
донесува за населени места до 2 ООО жители во рам-
ничарски, односно до 1 ООО жители во рицско-пла-
нмнски предели 

Член 20 
За населено место до 500 жители за кое не е 

донесен урбанистички план може да се В Р Ш И из-
градба под услови и на начин што со општ акт ќе 
го утврди општината. 

Со општиот акт од став 1 на овој член особено 
се утврдува урбаното подрачје во кое е дозволена 
изградбата, намената на просторот во рамките на 
тоа подрачје, основна сообраќајна мрежа, мрежа на 
јавни и стопански објекти и објекти на инфраструк-
турата како и одредби за изградба на станбените и 
другите видови објекти 

Член 21 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на урбанизмот поблиску ќе пропише един-
ствена методологија за изработување на просторните 
и урбанистичките планови 

2. Изработување и донесување на просторни и 
урбанистички планови 

Член 22 
Кон изработување на просторни и урбанистички 

планови се пристапува врз основа на одлука на со-
бранието на ошптествено-политичката заедница, 



Стр. 948 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 декември 1985; 

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува 
особено видот, содржината и начинот на изработ-
ката на планот, просторот кој се опфаќа со планот, 
начинот и условите за финансирање на изработката 
и рокови за изработка на планот, носителот на из-
работката на планот (органот на управата на опште-
ствено-политичката заедница надлежен за работите 
на урбанизмот), организацијата на здружениот труд 
регистрирана за изработка на просторни, односно 
3'р бани етички планови на која и е доверена изработ-
ка на планот, условите и начинот на учеството на 
месните заедници, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници од 
подрачјето за кое се донесува планот, во постапката 
за изготвување на планот. 

Со Одлуката од став 1 на овој член се пропи-
шуваат и начинот и условите за градба на просто-
рот за кој се однесува планот до неговото донесу-
вање. 

Органот кој го донесува просторниот односно 
урбанистичкиот план за донесената одлука за прис-
тапување кон изработка на планот должен е преку 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на народна одбрана да го извести сојузниот ор-
ган на управата за народна одбрана и во текот на 
изработката на планот да обезбеди: соработка со 
надлежниот орган за народна одбрана 

Член 23 
Истовремено со изработката и донесувањето на 

просторните и урбанистичките планови се изработу-
ва и донесува посебен дел на плановите за потре-
бите и барањата на општонародната одбрана и мер-
ките за заштита од воени разурнувања, како нивен 
составен дел. 

Член 24 
За изработување на просторен план на Републи-

ката одлучува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

За изработување на просторен план на регион,, 
односно на подрачје со посебна намена кое опфаќа 
подрачје на две или повеќе општини, спогодбено 
одлучуваат собранијата на општините чии подрачја 
се опфатени со планот, доколку со закон не е пои-
наку определено.' 

Зач изработување на просторен план на општина-
та и на урбанистички план на населено место на 
подрачјето на општината одлучува собранието на 
општината. 

Член 25 
Просторни и урбанистички планови можат да 

изработуваат организации на здружениот труд кои 
се регистрирани за вршење на тие работи, ако ги 
исполнуваат и следниве посебни услови: 

— за изработување на просторни планови ако 
имаат во работен однос на неопределено време ра-
ботници со висока стручна подготовка од областа 
на урбанизмот планирањето, сообраќајот, хидро-
техниката, енергетиката, хортикултурата, екологијата, 
географијата и социологијата и друго со работно 
искуство на тие работи од најмалку пет години и 

— за изработување на урбанистички планови ако 
имаат во работен однос на неопределено време ра-
ботници со висока стручна подготовка од областа 
на урбанизмот, градежништвото, планирањето, гео-
дезијага, правото, социологијата и другите со ра-
ботно искуство на тие работи од најмалку три го-
дини. 

Член 26 
Во текот на изработката на просторниот и урба-

нистичкиот план се обезбедува задолжителна сора-
ботка со заинтересираните органи и со самоуправ-
ните организации и заедници, а особено со органи-
те и организациите надлежни за работите на оп-
штественото планирање, внатрешните работи, кому-
налното стопанство, енергетиката,-земјоделството, шу-
марството, водостопанството, сфрбраќајот, здравство-
то, образованието, културата, физичката култура, за-
штитата на природата и на спомениците на култу-
рата и на човековата околина,. 

Органите, организациите и заедниците од став^ 
1 на овој член се должни да даваат расположливи, 
податоци и други информации што се потребни при; 
изработката на планот. 

Член 27 
Заради обезбедување на општествено влијание, 

врз изработката на просторниот и урбанистичкиот' 
план, како и заради остварување на заеднички ин-
тереси и цели на просторниот развој собранието на 
општествено-политичката заедница може да форми-
ра совет за просторно и урбанистичко планирање, 
(во натамошниот текст: совет). 

Член 28 
Советот има претседател и определен број чле-

нови што ги именува собранието на општествено-
политичката заедница од редот на делегатите, истак-
нати научни, стручни и јавни работници. 

Одреден број членови на советот може да деле-
гираат државните органи, опиле ствено-политички ор-
ганизации, организации на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници и здруженија. 

Во работата на советот можат да учествуваат 
научни, стручни и јавни работници и претставници 
на организациите на здружениот труд и на други 
самоуправни организации и заедници од соодветна 
област на општествениот живот и да даваат свои 
мислења и предлози на одделни прашања што се 
претресуваат на седниците на советот. 

Член 29 
За прашањата што ги разгледувал, советот за-

зема ставови, дава мислења и покренува иницијати-
ва пред собранието на општествено-политичката за-
едница. 

Член 30 
Со актот за формирање на советот се определу-

ваат членовите на Советот, неговиот делокруг и на-
чинот на работа и органот кој ќе врши стручно-
техничка работа на Советот. 

Член 31 
За просторниот план и основниот урбанистички 

план се изработуваат основи на планот со кои се 
утврдуваат заедничките интереси и цели на простор-
ниот развој. 

По основите на планот од став 1 на овој член 
задолжително се води јавна расправа 

Просторниот и урбанистичкиот план се изра-
ботуваат во две фази : нацрт на план и предлог на 
план. 

Просторниот и урбанистичкиот план, освен ур-
банистичкиот проект, задолжително се ставаат во 
фазата нацрт на план на јавен увид и јавна рас-
права. Постапката за обезбедување на јавен увид 
и јавна расправа ја утврдува собранието на општи-
ната. 

Просторниот план на Републиката во текот на 
изработката задолжително се доставува на мислење 
на собранијата на општините. 

Член 32 
Просторен план на регион, . општина, подрачје 

со посебна намена и основен урбанистички план, во 
фаза на нацрт на план, задолжително се дос-
тавува до републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на урбанизмот, на мислење и оце-
на за нивната усогласеност со Просторниот план на 
Републиката и со одредбите на овој закон 

Органот на управата на опште ствено-политичка-
та заедница надлежен за работите на урбанизмот 
носител на изработката на планот, е должен мисле-
њето и оцената од став 1 на овој член да ги раз-
гледа и за ^ п р и ф а т е н и т е забелешки и предлози да 
го извести собранието на општината и републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на урбаниз-
мот. 
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Член 33 
Собранието на општината ги разгледува мисле-

њата и забелешките од јавниот увид и јавната рас-
права по нацртот на планот и за ^ п р и ф а т е н и т е за-. 
белешки дава образложение. 

Образложението од став 1 на овој член е сос-
тавен дел на документацијата на планот. 

Член 34 
Просторен, односно урбанистички план донесува 

собранието на општествено-политичката заедница 
Ако планот опфата подрачје или делови на подрачје 
на повеќе општини, планот го донесуваат собранија-
та на соодветните општини. 

Собранието на општината може донесувањето 
на урбанистичкиот проект да го пренесе во надлеж-
ност на својот извршен совет. 

Собранието на општината може да одлучи дета-
лен урбанистички план и урбанистички проект да 
се изработуваат и донесуваат како единствен акт, 
по постапка што, со овој закон е утврдена за прос-
торните и урбанистичките планови. 

Член 35 
Во одлуката за донесување на планот се означува 

особено видот и називот на планот, текстуалните и 
графичките прилози кои се негов составен дел, се 
утврдува начинот и рокот за заверката на планот и 
неговите прилози и се определува органот што ќе 
го завери, односно на кого ќе се довери чувањето 
и спроведувањето на планот. 

Член 36 
Во случај на елементарни непогоди (земјотреси, 

поплави, лизгање на земјиште и слично) кои пред-
извикуваат материјални штети од поголем обем, 
собранието на општината може да пропише скра-
тена постапка за изработка и донесување на планот, 
односно неговото изменување и дополнување. 

Во постапката од став 1 на овој член не се при-
менуваат одредбите од членовите 31, 32 и 33 на 
овој закон. 

Член 37 
Просторните и урбанистичките планови можат 

да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неоп-
ходно заради нивното усогласување со целите и за-
дачите утврдени во среднорочните планови за оп-
штествено-економскиот развој или поради дејство на 
виша сила. 

Измените и дополнувањата на просторните и ур-
банистичките планови се вршат на начин и постапка 
пропишани со овој закон за нивното донесување. 

Член 38 
Измени и дополнувања на деталниот урбанис-

тички план од помал обем во поглед на измена на 
габаритот на објектот, намената на дел од објек-
тот, доградба и надградба на објектот, нивелациона-
та кота и градежната линија, можат да се вршат 
само врз основа на пропис на општината. 

Измените и дополнувањата од став 1 на овој 
член не можат да бидат во спротивност со основни-
от урбанистички план. 

3. Документација на просторот 

Член 39 
Заради обезбедување на податоци од значење за 

постојано следење на состојбите и промените во 
просторот, за изработка на просторни и урбанистич-
ки планови и за донесување на прописи за плани-
рање и уредување на просторот се води документа-
ција на просторот. 

Документација на просторот водат органите на 
управата надлежни за работите на урбанизмот и гео-
детските работи на општината, градската заедница 
и Републиката во рамките на своите овластувања 

Член 40 
Одлуките за пристапување кон изработка на 

просторните и урбанистичките планови, како и доне-

сените просторни и основни урбанистички планови 
на населените места — седишта на собранијата на 
општините и на градската заедница, задолжително 
се доставуваат до републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на урбанизмот, заради уста-
новување на документација на просторот од значе-
ње за Републиката. 

Органите, организациите и заедниците кои имаат, 
собираат или обработуваат податоци од значење за 
установување на документација на просторот ги дос-
тавуваат на органот на управата од став 2 на член 
39 на ОВОЈ закон. 

Член 41 
Видот, содржината и начинот на водењето доку-

ментација на просторот на Републиката, општините 
и градската заедница поблиску ќе ги утврди Репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на урбанизмот. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 42 
Спроведувањето на плановите во смисла на овој 

закон се остварува со донесување на просторните и 
урбанистичките планови утврдени со член 13 на овој 
закон, со донесување програми за нивна реализација 
и со поединечни акти (решение за локација, решение 
за урбанистичка согласност и записник за геодетско 
обележување). 

Член 43 
Изградбата на објекти и изведување на други 

градежни работи во населените места може да се 
врши само во рамките на урбаното подрачје утвр-
дено со основниот урбанистички план, односно со 
урбанистички план на помало населено место, до-
колку со овој закон не е поинаку определено. 

Границите на урбаното подрачје се обележу-
ваат во катастарските планови според границите на 
катастарските парцели. 

1. Среднорочна програма за реализација на 
просторните и урбанистичките планови 

Член 44 
Со среднорочните општествени планови на оп-

штината се создаваат материјални и други претпо-
ставки за етапна реализација на просторните и ур-
банистичките планови, што се обезбедува со до-
несување на среднорочната програма за реализација 
на просторните и урбанистичките планови. 

Програмата од став 1 на овој член претставува 
етапа на спроведувањето на просторниот и урбанис-
тичкиот план и усогласена целина со општествениот 
план. 

Член 45 
Со програмата од член 44 на овој закон се утвр-

дува особено подрачјето, обемот, инвеститорите и 
динамиката на реализацијата во согласност со на-
мената на просторот и со целите на општествено-
економскиот развој. 

Среднорочната програма за реализација на про-
сторните и урбанистичките планови ја донесува со-
бранието на општината. 

Член 46 
Среднорочната програма за реализација на прос-

торните и урбанистичките планови на општината се 
изработува врз основа на согледани потреби за 
просторниот развој на организациите на здружениот 
ТРУД, самоуправните интересни заедници, месните за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници 

Врз основа на среднорочната програма од член 
44 на овој закон, се донесуваат среднорочни и ед-
ногодишни програми за уредување на градежното 
земјиште. 
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2. Локација 

Член 47 
Изградба, доградба, надградба и реконструкци-

ја на објекти и изведување на други работи на повр-
шината и под површината на земјата, може да се 
врши само во согласност со просторниот, односно 
урбанистичкиот план доколку со овој закон не е 
поинаку определено. 

За работите од став 1 на овој член се издава 
решение за локација. 

Решението за локација содржи општи и урба-
нистичко-архитектонски услови за градба кои се ут-
врдени во просторните и урбанистичките планови и 
одредбите за нивната реализација, како и графички 
дел кој претставува извод од просторниот, односно 
урбанистичкиот план. 

Член 48 
Со графичкиот дел на локацијата и условите за 

градба особено се утврдуваат: 
— регулациона и градежна линија, 
— граници на просторот кој му припаѓа на об-

јектот, односно неговото дворно место, 
— апсолутни и релативни висински коти на при-

земјето и на објектот, неговата катност и вкупна 
висина, 

— ориентациона основа и димензии на објектот 
или на површината во чии рамки може да се раз-
вива основата на објектот со оддалеченоста на таа 
површина од границите на парцелата и со минима-
лен и максимален степен на изграденост на парце-
лата, 

— услови за архитектонско обликување, 
— услови за уредување на просторот на лока-

цијата која не се з афаќа со објектот, односно начи-
нот на озеленување, паркирање, гаражирање и ус-
лови за приклучок на јавните патишта и улици, 

— услови за приклучок на енергетска, комуни-
кациска и комунална инфраструктура, 

— комунално-хигиенски услови (третман на смет), 
— метеоролошки податоци (ветар, температура), 
— податоци за н о с и в о с т на земјата и нивото 

на подземната вода, 
— услови за изградба на засолниште и други 

заштитни објекти со видот, капацитетот, отпорноста, 
положбата, зоната на гравитација и намената и 

— услови утврдени со посебните прописи од 
член 49 на овој закон. 

Член 49 
Решението за локација покрај општите и урба-

нистичко-архитектонските услови на градба, содржи 
и услови утврдени со посебните прописи од областа 
на општонародната одбрана, противпожарната заш-
тита, заштитата на земјоделското земјиште, водите, 
воздухот, природните и културните богатства; од об-
ласта на сообраќајот, заштита при работа, санитар-
ната и сеизмолошката заштита и друго. 

Член 50 
Во случај на изградба на објекти на заштитено 

подрачје или на објекти со чија изградба битно би 
се влијаело врз урбаните, обликовните вредности 
и на природното и културното богатство на опреде-
лено подрачје, како и во случај на изградба на об-
јекти кои имаат посебно значење за општината, од-
носно Републиката, органот на управата надлежен 
за работите на урбанизмот може пред да се ут-
врдат условите за градба, да го задолжи инвести-
торот да изработи предлог на идејно-архитектонско 
и урбанистичко решение за изградба на таков објект. 

Член 51 
Условите за градба на објектите што со изград-

бата, употребата или технологијата на работата мо-
жат да ја нарушат или загадат човековата околина, 
природното и културното богатство, како и на об-
јектите што се градат според посебните прописи, 
се утврдуваат во претходно изготвен елаборат за вли-
јанието на објектот и неговата употреба врз човеко-
вата околина и здравјето на луѓето. 

Оцена на елаборатот од став 1 на овој член да-
ва посебна стручна комисија што ја именува орга-
нот на управата на општествено-политичката заедни-
ца надлежен за работите на урбанизмот и заштита 
на човековата околина, на товар на инвеститорот. 

Член 52 
Времени објекти во смисла на овој закон се об-

јектите чија изградба не е предвидена со урбанис-
тичкиот план и кои според намената, големината 
и материјалот за градба имаат времен карактер. 

Изградбата на времени објекти може да се вр-
ши на простор до неговото користење за намената 
утврдена со просторниот, односно урбанистичкиот 
план. Не е дозволена изградба на привремени об-
јекти на уреден простор според намената утврдена 
со урбанистичкиот план. 

Општината со свој пропис ги регулира начинот 
и условите за изградба на времени објекти. 

Член 53 
Решението за локација се издава врз основа на 

детален урбанистички план. За јавни, општествени 
и индустриски објекти во населени места и надвор 
од нив, за кои не е донесен детален урбанистички 
план може да се издаде решение за локација врз 
основа на основниот урбанистички план, односно 
просторниот план на општината и насоките, мерките 
и одредбите за нивната реализација. 

Член 54 
Во населени места и надвор од нив, за кои не 

е донесен просторен план или урбанистички план, 
односно актот од член 20 на овој закон, решението 
за локација за изградба на објект може да се изда-
де врз основа на посебен акт на собранието на оп-
штината, односно на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија, за објекти од општ интерес 
за Републиката. 

Член 55 
Решението за локација го издава општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на урба-
низмот. 

Решението за локација за изградба на објект 
од општ интерес за Републикава, утврден со закон 
го издава републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на урбанизмот. 

Член 56 
Барањето за издавање решение за изградба на 

објекти во сопственост на граѓани и граѓански-прав-
ни лица особено содржи вид и опис на објектот, 
односно на работите за кои се бара локација со об-
разложение. Со барањето се поднесува и доказ за 
сопственост или доказ дека земјиштето е дадено 
на трајно користење 

Член 57 
Со барањето локација за изградба на објекти 

од општ интерес за Републиката, покрај доказите 
од член 56 на овој закон се поднесува и извод од 
просторниот, односно урбанистичкиот план или пред-
лог на локација со општи и урбанистичко-архитек-
тонски услови, утврдени од општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на урбанизмот. 

Член 58 
Решението за локација за изградба на објекти 

во сопственост на граѓани и граѓански правни лица 
има важност една година од денот на издавањето. 

Решението за локација за изградба на објекти 
од општ интерес за Републиката има важност две 
години од денот на издавањето. 

Важноста на решението од ставовите 1 и 2 на 
овој член може да се продолжи најмногу за уште 
една година доколку не се изменат условите за 
градба. 
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з. Урбанистичка согласност 

Член 59 
За работите од став 1 на член 47 на овој закон, 

се издава решение за урбанистичка согласност. 
Со урбанистичка согласност се потврдува дека 

инвестиционо-техничката документација е изработена 
според условите за градба утврдени во решението 
за локација. 

Инвестиционо-техничката документација за која 
се бара урбанистичка согласност треба да содржи 
образложение дали се исполнети условите за градба 
утврдени со решението за локација. 

Решението за урбанистичка согласност го изда-
ва органот на управата од став 1 на член 55 на 
овој закон. 

4. Геодетско обележување 

Член 60 
Пред започнувањето на градбата на објектите и 

изведување на другите градежни работи од став 1 
на член 47 на овој закон, се врши геодетско прене-
сување и обележување на објектот и дворното место 
што му припаѓа. 

Геодетското обележување се врши согласно со 
регулационата и градежната линија и нивелационен 
план, според условите утврдени во решението за 
локација, инвестиционо-техничката документација за 
која е издадено решение за урбанистичка согласност 
и решението за доделување на градежното земјиште 
на користење или друг доказ за сопственост. 

Член 61 
Геодетско пренесување и обележување врши оп-

штинскиот орган на управата надлежен за геодетски 
работи. 

За извршеното обележување се составува запис-
ник (протокол) кој содржи графички и нумерички 
показатели според кои се утврдува положбата на 
објектот на теренот во однос на оскината мрежа 
и нивелациониот план на улицата и положбата на 
границите на дворното место, односно просторот 
што му припаѓа на објектот. 

Член 62 
Инвеститорот на објектот е должен да го извести 

органот од став 1 на член 61 на овој закон за де-
нот на завршувањето на темелите и кровниот венец 
најдоцна 5 дена пред завршувањето на работите. 

Органот од став 1 на член 61 на овој закон е 
должен во рок од 15 дена по известувањето да про-
вери дали темелите и кровниот венец се изградени 
во согласност со записникот за геодетско обележува-
ње од став 2 на член 61 на овој закон, а во спро-
тивно ја известува урбанистичката и градежната ин-
спекција, 

Утврдената состојба од проверката од став 2 на 
овој член се регистрира во соодветни геодетски пла-
нови. 

IV. НАДЗОР 

Член 63 
Надзор над примената на овој закон и на дру-

гите прописи од областа на урбанизмот, врши урба-
нистичката инспекција. 

Член 64 
Работите на урбанистичката инспекција, во рам-

ките на правата и должностите на општината, ги 
врши органот на управата определен со пропис на 
општината. 

Работите на урбанистичката инспекција во рам-
ките на правата и должностите на Републиката ги 
врши Републичкиот урбанистички инспекторат што 
с во состав на републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на урбанизмот. 

Две или повеќе општини можат да формираат 
заедничка урбанистичка инспекција. 

Член 65 
Работите на урбанистичката инспекција ги вршат 

урбанистички инспектори. 
Општински урбанистички инспектор може да би-

де лице со висока стручна подготовка, дипломиран 
инженер архитект со најмалку 3 години работно 
искуство во струката. 

Републички урбанистички инспектор може да 
биде лице со висока стручна подготовка, дипломиран 
инженер архитект со најмалку 5 години работно ис-
куство во струката. 

Член бб 
Урбанистичкиот инспектор има легитимација чиј 

образец и начин на издавање го пропишува репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот. 

Член 67 
Урбанистичкиот инспектор во вршењето на над-

зорот проверува особено: 
— дали изградбата на објектот на одредено под-

рачје се врши во согласност со намените, решенијата 
и одредбите утврдени со просторниот и урбанистич-
киот план, односно актот од член 20 на овој закон, 

— дали решението за локација е издадено во 
согласност со просторниот или урбанистичкиот план 
и одредбите за нивна реализација. 

—- дали решението за урбанистичка согласност е 
издадено во согласност со условите утврдени во ре-
шението за локација, 

— дали при спроведувањето на просторниот и 
урбанистичкиот план се почитуваат планските мерки 
од интерес за општонародната одбрана и заштитата 
од воени разурнувања, елементарни и други непого-
ди, пожари и мерки за заштита и унапредување на 
човековата околина и 

— дали организација на здружениот труд која 
изработува просторни и урбанистички планови ги 
исполнува условите од член 25 на овој закон. 

Член 68 
Во вршење на надзорот урбанистичкиот инспек-

тор има право и должност да нареди: 
— уривање на објектот или дел од објектот во 

случаите кога се гради или е изграден спротивно на 
одредбите од алинеја 1 на член 67 на овој закон и 
во случај на поништување на решението за локација 
и урбанистичка согласност од став 2 на овој член и 

— запирање на изградба на објектот во слу-
чаите кога се гради спротивно на одредбите од али-
неите 2, 3 и 4 на член 67 на овој закон. 

Во случаите од алинеја 1 на овој член,, урбанис-
тичкиот инспектор доставува еден примерок од ре-
шението за уривање на надлежната градежна инспек-
ција (градежен инспектор). 

Во случаите кога решението за локација е спро-
тивно на планот, односно актот од член 20 на овој 
закон или решението за урбанистичка согласност е 
спротивно на условите утврдени со решението за ло-
кација, урбанистичкиот инспектор ќе' нареди запи-
рање на натамошната изградба на објектот и ќе му 
предложи на републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на урбанизмот решението да го 
поништи. Доколку во овие случаи е издадено реше-
ние за градба истовремено ќе покрене постапка за 
неговото поништување. 

Ако урбанистички инспектор во вршењето на 
надзорот утврди дека организацијата од член 25 али-
неи 1 и 2 не е регистрирана за вршење на таква 
дејност, ќе поднесе пријава до надлежниот орган за 
покренување постапка за стопански престап. 

- Жалбата против решението од алинеи 1 и 2 од 
став 1 на овој член не го одлага неговото извр-
шување 

Член 69 
Републичкиот урбанистички инспекторат врши 

надзор над спроведувањето на Просторниот план на 
Републиката, меѓусебната усогласеност на простор-
ните и урбанистичките планови, примената на одред-
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бите на овој закон кои се однесуваат на изработката 
и донесувањето на просторните и урбанистичките 
планови и над работата на општинските урбанистич-
ки инспектори на кои им дава потребна стручна по-
мош во примената и спроведувањето на законите и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Републичкиот урбанистички инспекторат врши 
надзор над објектите за кои решение за локација из-
дал републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на урбанизмот. 

Општинските урбанистички инспектори се долж-
ни на Републичкиот урбанистички инспекторат да му 
доставуваат извештаи за својата работа. 

Републичкиот урбанистички инспектор може не-
посредно да врши работи на општински урбанис-
тички инспектор ако тој не ги врши инспекциските 
работи за кои е надлежен или во вршењето на тие 
работи постојат битни недостатоци. 

За преземање на работите од став 2 на овој 
член републичкиот урбанистички инспектор го из-
вестува извршниот совет на собранието на општи-
ната и го повикува општинскиот урбанистички ин-
спектор да присуствува при вршењето на надзорот. 

Против решението кое во прв степен го донесу-
ва Републичкиот урбанистички инспекторат не е доз-
волена жалба, а може против тоа решение да се по-
веде управен спор. 

Член 70 
Ако републичкиот урбанистички инспектор во 

вршењето на надзорот, утврди дека просторен или 
урбанистички план не е во согласност со Простор-
ниот план на Републиката или не е изработен и до-
несен според одредбите на овој закон, за тоа ќе го 
извести собранието на општината. 

Член 71 
За извршениот увид урбанистичките инспектори 

составуваат писмен наод (записник), односно извеш-
тај за најдената состојба. 

Ако урбанистичкиот инспектор утврди дека не 
се извршуваат законите и другите прописи, донесува 
решение со кое наредува нивно извршување во опре-
делен рок. 

Урбанистичкиот инспектор, по еден примерок од 
записникот и решението доставува до органот на 
управување на организацијата од член 25 на овој 
закон, односно до извршниот совет на собранието 
на соодветната општествено-политичка заедница 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Со парична казна од 50 000 до 200.000 динари 

или казна затвор од 3 месеци до 1 година, ќе се 
казни за кривично дело: 

1. лицето кое ќ е нареди или изврши измена или 
дополнување на просторниот, односно урбанистич-
киот план спротивно на одредбите од став 2 на член 
37 на овој закон; 

2. лицето кое (ќе издаде решение за локација 
спротивно на просторниот, односно урбанистичкиот 
план (член 47 алинеја 1); 

3. лицето кое ќе издаде решение за урбанистич-
ка согласност на проект спротивно на условите во 
решението за локација (член 59 став 2); 

4. урбанистичкиот инспектор кој нема да наре-
ди уривање на објектот што се гради спротивно на 
намената, одредбите и решенијата утврдени со прос-
торниот и урбанистичкиот план (член бб алинеја 1); 

5. урбанистичкиот инспектор кој нема да подне-
се предлог за поништување на решението за лока-
ција и за урбанистичка согласност во случаите од 
ставовите 3 и 4 на член 68 на овој закон и 

6. одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд и во друга самоуправна организација и 
заедница, како и лице кое како инвеститор гради 

објект на простор предвиден за друга намена со 
просторниот или урбанистичкиот план (член 67 али-
неја 1). 

Член 73 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари, 

ќе се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд или друга самоуправна организа-
ција и заедница ако: 

1. изработува просторни и урбанистички плано-
ви, а не е регистрирана за вршење на таа дејност 
(член 25); 

2. изградува објекти или изведува други гра-
дежни работи спротивно на намената, решенијата и 
одредбите на просторниот, односно урбанистичкиот 
план (член 67 алинеја 1) и 

3. не го урне или не ја запре изградбата на об-
јектот или изведувањето на другите градежни рабо-
ти по налогот на урбанистичкиот инспектор (член 
68 алинеја 1 и 2). 

Со парична казна од 15.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за стопан ежи престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд, односно во друга самоуправна органи-
зација и заедница. 

Член 74 
Со парична казна од 15.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин ако: 
1. изгради објект или изведува други градежни 

работи без или спротивно на решението за локација 
и решението за урбанистичка согласност (членови 
47 и 59) и 

2. не го урне или не ја запре изградбата на об-
јектот или изведувањето на другите работи по налог 
на урбанистичкиот инспектор (член 68 алинеја 1). 

Член 75 
Ако лицето — инвеститорот на објектот не ја 

запре изградбата и не го урне бесправно изградениот 
објект по налог на урбанистичкиот инспектор, урива-
њето ќе се изврши присилно на негов товар. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
Во рок од 3 години од денот на влегувањето во 

сила на овој4 закон општините ќ е ги донесат прос-
торните и урбанистичките планови, односно постој-
ните ќе ги усогласат со одредбите на овој закон. 

Член 77 
Организациите на здружениот труд што изра-

ботуваат просторни и урбанистички планови долж-
ни се во смисла на член 25 на овој закон, да подне-
сат барање за соодветни промени во Судскиот ре-
гистар на организациите на здружениот труд во рок 
од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 78 
Републичкиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на просторното и урбанистичкото планирање 
во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе ги донесе прописите од членовите 
21 и 41 на овој закон. 

Член 79 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за просторното и урба-
нистичкото планирање („Службен весник на СРМ" 
број 15/73, 20/73 и 45/77). 

Член 80 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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612. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЛИЧНАТА КАРТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за личната карта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 ноември 1985 година. 

Бр. 08-3387/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО ШТИП 

За судии на Окружниот суд во Штип се изби-
раат: 

Ристо Џидров, судија на Окружниот суд во 
Штип и 

Виолета Јосифова, судија на Окружниот суд во 
Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3370/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

614. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори одр-
жана на 25 ноември 1985 година, донесе 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЈЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Член 1 
Во Законот за личната карта („Службен весник 

на СРМ", број 15/73 и 20/73), во член 2 по зборот 
„издава" се додаваат зборовите" „единствениот мати-
чен број на граѓанинот". 

Член 2 
Во член 8 ставот 2 се менува и гласи -
„Лицето кое поднесува прв пат барање за изда-

вање на лична карта, својот идентитет и другите по-
датоци ги докажува со извод од матичната книга на 
родените, како и со други докази што /ќе ги побара 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи". 

Член 3 
Во член 6, член 11 ставови 1 и 2, член 12 ста-

вови 1 и 2, член 13 став 1, член 14 ставови 1 и 2 и 
членови 15 и 17 по зборот „орган" се додаваат збо-
ровите: „на управата надлежен" 

Член 4 
Во член 18 бројот „500" се заменува со бројот 

„2.500". 
Член 5 

Во член 19 бројот „300" се заменува со бројот 
„1 500". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

613. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ШБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО ШТИП 

За судија на Окружниот стопански суд во Штип 
се избира 

Зорица Барутчиска — Бочварска, судија на Ок-
ружниот стопански суд во Штип 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3371/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

615. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО БИТОЛА 

За судија на Окружниот стопански суд во Бито-
ла се избира 

м-р Васко Михајлов, судија на Општинскиот суд 
во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3372/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 
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616. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ВА ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВ-
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ 

За постојани судии на Основниот суд на здруже-
ниот труд се избираат: 

Красимира Паковска, стручен соработник во Су-
дот на здружениот труд на Македонија; 

Зоја Лега — Станоевска, стручен соработник во 
Судот на здружениот труд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3373/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

617. 
Врз основа на член 162 стар 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 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ 

РАБОТИ И ПАЗАР 

Се разрешува од член на Републичкиот комитет 
за општостопански работи и пазар Благој Мукаетов, 
поради заминување во пензија. 

За член \на Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар се именува Доше Котевски, 
член на Извршниот одбор на Собранието на Сто-
панската комора на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3369/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

618. 
Врз основа на член 92 став 1 точка 3 од Делов-

никот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

^ Се разрешува од функцијата претседател на Ко-
мисијата за претставки и предлози на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија Инајет Дау-
ти, поради престанок на делегатската функција. 

За претседател на Комисијата за претставки и 
предлози на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија се избира 

Милка Божикова, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3377/1 ; 

25 ноември 1985 година 
Скопје Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

619. 
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 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНО-

СИ СО СТРАНСТВО 

Се разрешува од член на Републичкиот комитет 
за економски односи со странство Мито Марковски, 
поради заминување на друга должност. 

За член на Републичкиот комитет за економски 
односи со странство се именува Владимир Шелев, 
помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за енергетика, индустрија и градежништво. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3368/1 
25 ноември'1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

620 . 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Собо-
рот на општините, одржани на 25 ноември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО 

СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 
ВОЗИЛА 

Се дава согласност на Одлуката за определување 
на висината на надоместоците за употреба на јав-
ните патишта што се плаќаат за моторни и прик-
лучни возила, што Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за патишта ја до-
несе на седницата од 4 октомври 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3382/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател ' 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р, 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, е. р. 
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621. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Собо-
рот на општините, одржани на 25 ноември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО МА-
ЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИЊ 
СКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И ПРИК-
ЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИТЕ 

САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА ПАТИШТА 

Се дава согласност на Одлуката за измена на 
Одлуката за распределба на надоместоците за па-
тишта содржани во малопродажната цена на бензи-
нот и плинското масло за употреба на патот што се 
плаќаат на друмските моторни и приклучни возила 
и надоместоците што се плаќаат на странските мо-
торни возила меѓу Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за патишта и општинските самоуп-
равни интересни заедници за патишта, што Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за патишта ја донесе на седницата одржана на 
4 октомври 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3383/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

622. 
Врз основа на член 21 од Законот за вработува-

њето и осигурувањето во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутарната одлука за измени и 
дополнувања на Статутот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за вработување што ја до-

несе Собранието на заедницата, на седницата одржа-
на на 23 јануари 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3362/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

623. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

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

ТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница^ во Советот на Универзитетскиот центар за 
медицински науки во Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

Есад Имери, 
Вергула Кардула, 
Петар Џундев, 
Илија Бошков и 
Михајло Мугрешански. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Универзитетскиот центар за медицински 
науки во Скопје, се именуваат: 

Драган Дамески, раководител на Работната за-
едница на РК на ССММ, 

Живко Трајкоски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ; 

Мира Николовска, советник во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ; 

д-р Јордан Нииодиновски, хирург во Градската 
општа болница — Скопје и 

Љубинка Маркова — Муратовска, судија на Су-
дот на здружениот труд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-33751/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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624. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР НА 

УМЕТНОСТИТЕ - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат членовите на Советот на Универ-
зитетскиот центар на уметностите — Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Томе Пулејков, 
Стојмир Поповски, 
Драган Бошнаковски, 
Елпида Паковска, 
Мери Бошкова, 
Ирфан Бељур и 
Павле Кузмановски. 
За членови на Советот на Универзитетскиот цен-

тар на уметностите — Скопје, се именуваат: 
Мустафа Јашар овски, член на Претседателството 

на ОК на СКМ „Центар", артист во ООЗТ „Турска 
драма" при Театарот; 

Никола Спасовски, текстилен дизајнер во Вол-
нарскиот комбинат „Тетекс" — Тетово, 

Миле Брзанов, музички уредник на Телевизија 
Скопје, 

Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македонија; 

Мери Бошкова, член на Советот на Републиката; 
Иван Глигоров, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СР Македонија, член 
на Одборот за образование, наука и култура и 

Благоја Чоревски, директор на Драмскиот театар 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3376/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

625. 
Врз основа на член 247 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 ноември 1985 година, донесе 

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

Се разрешуваат членовите на општествената за-
едница во Советот на Медицинскиот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Димче Кираџиски, 
Драгољуб Димковски, 

Јован Наумовски, 
Стево Ќулумов, 
Томе Георгиевски, 
д-р Душан Зец, 
Никола Попов, 
Ратко Капушевски и 
Љубомир Поповски. 

За членови на општествената заедница во Со-
ветот на Медицинскиот факултет во Скопје се име-
нуваат : 

д-р Тодор Бурназовски, директор на ООЗТ При-
марна здравствена заштита „Карпош" — Скопје, 

Влатко Кувинџиев, раководител на Одделението 
за набавка при РО „Реплек — Македонија" — Скоп-
је, 

д-р Живко Велков, заменик на претседателот на 
Собранието на Заедницата на здравствените орга-
низации во СРМ, 

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

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

д-р Беќир Жута, функционер што ја продол-
жува работата во Собранието на СР Македонија, 

Димитар Спировски, самостоен советник во Со-
бранието на СР Македонија, 

д-р Добрила Лазеска, специјалист по општа ме-
дицина во „Букурешт" — Скопје и 

д-р Ратка Галиќ — Руменова, специјалист за 
детски болести во „Карпош" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3377/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

626. 
Врз основа на член 248 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и ^Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БО-

ЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфек-
тивни болести при Медицинскиот факултет во Скоп-
је, поради истек на времето за кое се именувани: 

Вера Николовска, 
Владимир Апостоловски и 
Рамче Мустафа. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести 
при Медицинскиот факултет во Скопје, се имену-
ваат: 
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Ангеле Гавриловски, советник во Собранието на 
СР Македонија, 

Димче Димитриевски, член на Советот на Ре-
публиката и 

Виолета Јоанидис, судија на Републичкиот суд 
за прекршоци. 

' СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3378/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

627. 
Врз основа на член 224 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

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

ТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Стоматолошкиот факул-
тет 4 во Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Ангеле Божиновски, 
Драгица Миланоска, 
Милутин Николовски, 
Идриз Идризи и 
Илкер Мустафа. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Емилија Тодорова, претседател на Координацио-
ното тело за младински истражувачки акти при ГК 
на ССММ, 

Лилјана Ивановска, секретар на Одборот за 
здравство и социјална политика во Собранието на 
СРМ, 

Ангеле Божиновски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

д-р Ристо Каркалашев, стоматолог во Домот за 
народно здравје — Скопје и 

Лазо Симеонов, стоматолог во Здравствениот дом 
„Пролет" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3379/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

628, 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

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

СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Факултетот за физичка 
култура во Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Џоџа Николовски, 
Теофил Томановиќ и 
Драгољуб Лазов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Факултетот за физичка култура — Скоп-
је, се именуваат: 

Тихомир ѓорѓиоски, секретар на Службата за 
општи работи во Собранието на СРМ, член на Од-
борот за самоуправна контрола при Конференцијата 
на Карате сојузот на Југославија и 

Шаип Салиу, делегат во Соборот на здружени-
от труд на Собранието на СРМ, член на Одборот за 
образование, наука и култура (педагошки советник 
— Куманово). 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3380/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

629. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ООЗТ ИНСТИТУТ бА 
КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
ООЗТ Институт за клиничка биохемија при Меди-
цинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Синка Павлеска, секретар на КОПАЖ на Маке-
донија, 

Снежана Османли, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, член 
на Одборот за образование, наука и култура и 
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Крсте Здравковски, член на Секцијата за здрав-
ство при РК на ССРНМ, претставник од РО на 
СЗБНОВ на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3381/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж Станко Младеновски, с р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р 

Претседател 
на Општествено-политичкмот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

630. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 31 
став 2 од Законот за електростопанството („Службен 
весник на СРМ" број 10/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗ-
МЕНА НА ЧЛЕН 78 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ДОНЕСЕ-
НА ОД СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИН-

ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се дава согласност на Одлуката за измена на 
член 78 од Општите услови за испорака на електрич-
на енергија, донесена од Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија, на седницата одржана на 2 октомври 1985 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3419/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

631. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се дава согласност на Одлуката за стапката на 
придонесот од личниот доход за пензиско и инва-
лидско осигурување, што ја донесе Собранието на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3418/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

632. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАП-
КИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
од доходот за стажот на осигурување кој се смета со 
зголемено траење, што ја донесе Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3417/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

633. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата" на Соборот на здружени-
от труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 17-520/3, што ја донесе Собранието на 
Општата заедница на насоченото образование, на 
седницата одржана на 19 ноември 1985 година 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

\ 

Бр. 08-3416/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж Илија Черешналковски, с. р, 
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634. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРА-

ГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И 
НЕМЕТАЛИ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлука-
та за висината на придонесот за насоченото образо-
вание број 09-28/2. што ја донесе Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во рударството, рударските истраги, обое-
ната и црната металургија и неметали, на седницата 
одржана на 19 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3420/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на ' Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

636. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/83), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКС-

ТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА 
ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 11-25/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во хемиската индустрија, текстилната ин-
дустрија, индустријата за чевли, кожа и гума, на 
седницата одржана на 19 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3422/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

635. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд одржана на 25 ноември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИН-

ДУСТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлука-
та за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 10-64/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во електроенергијата, електроиндустријата, 
металната и графичката индустрија, на седницата 
одржана на 19 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3421/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

637. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 12-40/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во градежништвото и градежната ин-
дустрија, на седницата одржана на 19 ноември 1985 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3423/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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638. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА 
ЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, 

ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА 
ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
допија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 13-55/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во земјоделството, шумарството, дрвната 
индустрија, индустријата за тутун и прехранбената 
индустрија, на седницата одржана на 20 ноември 
1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3424/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

639. 
9 Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЌА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ 

И ВРСКИТЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлука-
та за висината на придонесот за насоченото обра-
зование број 14-22/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и врските', на седни-
цата одржана на 19 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3425/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

640, 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" бр 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, 
ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И КОМУНАЛНАТА 

ДЕЈНОСТ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за висината на придонесот за насоченото об-
разование број 15-63/2, што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во трговијата, угостителството, туриз-
мот, занаетчиството и комуналната дејност, на сед-
ницата одржана на 20 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3426/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

641. 
Врз основа на член 200 став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА. ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлука-
та за висината на придонесот за насоченото образо-
вание број 16-35/2, што ја донесе Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во здравството и социјалната заштита, на 
седницата одржана на 20 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА " 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3427/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

642. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 
41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 
1985 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката-за измена на Одлука-
та за утврдување на стапките на придонесите па Ре-
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публичката заедница на културата за 1985 година 
број 0804-56/75, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката заедница на културата, на седницата одржа-
на на 25 ноември 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3428/1 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

643. 
Врз основа на член 25 алинеја 3 и член 129 од 

Деловникот на Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 16/78), Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
Цоември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И И З̂БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА 
СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕ 

ТО НА СРМ 

Се разрешува од функцијата претседател на Ман-
дантно-имунитетната комисија на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ Виолета Јоани-
д у , поради престанок на делегатската функција. 

За претседател на Мандатно-имунитетната коми-
сија на Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ се избира Божидар Маневски, делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3435 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р, 

644. 
Врз основа на член 25 алинеја 3 и член 132 од 

Деловникот на Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 16/78), Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Се разрешува од член на Одборот за опште-
ствено-политички систем на Соборот на здружениот 
труд: 

Виолета Јоанидис, поради престанок на делегат-
ската функција и 

Трајче Јанев, поради престанок на делегатската 
функција. 

За член на Одборот за општествено-политички 
систем на Соборот на здружениот труд се избира 

ѓорѓи Јованов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд. 

2. Се разрешува од член на Одборот за внат-
решна политика на Соборот на здружениот труд 

Виолета Јоанидис, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Одборот за внатрешна политика на 
Соборот на здружениот труд се избира Горѓи Јова-
нов, делегат во Соборот на здружениот труд. 

3. Се разрешува од член на Одборот за земјо-
делство и шумарство на Соборот на здружениот труд 

Никола СТОЈКОВ, поради престанок на делегатска-
та функција. 

За член на Одборот за земјоделство и шумар-
ство на Соборот на здружениот труд се избира Мит-
ко Поп — Пецев, делегат во Соборот на здружениот 
труд. 

4. Се разрешува од член на Одборот за услужни 
дејности на Соборот на здружениот труд 

Зоран Зографски, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Одборот за услужни дејности се из-
бира 

Тодор Кочов, делегат во Собброт на здружениот 
труд. 

5. Се разрешува од член на Одборот за образо-
вание, наука и култура на Соборот на здружениот 
труд. 

Лилјана Мишева, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Одборот за образование, наука и 
култура се избира 

Поликсена Тунтева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд. 

6. Се разрешува од член на Одборот за здрав-
ство и социјална политика на Соборот на здруже-
ниот труд 

Лилјана Мишева, поради престанок на делегат-
ската функција. 

За член на Одборот за здравство и социјална по-
литика на Соборот на здружениот труд се избира 

Поликсена Тунтева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд. -

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3350/1 
26 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

645. 
Врз основа на член 26 точка 2 од Одлуката за 

основите и мерилата за стекнување и распределба 
на средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" број 
24/85), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 14 ноември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ, ИЗБРАНИ ОД РЕДОТ 

НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ЈАВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ 

1. Членовите на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија што се избираат од редот на научните, струч-
ните и јавните работници имаат право на надомес-
ток за учество на седниците на Комисијата во износ 
од две третини од висината на дневниците утврдени 
за службени патувања во земјата. 

Во износот на надоместокот од претходниот став 
е содржан и надоместокот за подготвувањето и проу-
чувањето на материјалите во врска со прашањата од 
дневниот ред на седницата на Комисијата. 

I 
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Одредбите од став 1 на оваа точка не се одне-
суваат на делегатите на Собранието, на делегатите 
на Собранието на СФРЈ од СР Македонија, на деле-
гатите и функционерите кои врз основа на законот 
за, работите и правата на делегатите во Собранието 
на СРМ и републичките функционери кои им преста-
нува функцијата ја продолжуваат работата, на функ-
ционерите и работниците во Собранието, Извршниот 
совет и републичките органи на управата. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, 
број 10-28 од 13 октомври 1983 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување. 

Бр. 10-3190 
18 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

646. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТО" 

СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за општостопански работи и пазар се наз-
начува Милисав Таневски, советник на претседателот 
на Комитетот. 

Бр. 17-1673^2 
14 ноември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

647. 
Врз основа на член 90 став 1 од Деловникот на 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/76, 15/80 и 21/82) 
и член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81). Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија се назначува Виктор Габер, совет-
ник во Кабинетот. на претседателот на Извршниот 
совет. 

Бр. 17-1718^/2 
14 ноември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

648. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАВНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Миомир 
Ристовски, советник во Работна заедница во Ко-
митетот. 

Бр. 17-1808/2 
14 ноември 1985 година 

СкоПЈе 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

649. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на - СРМ" бр. 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Јордан 
Веселинов, советник во Работна заедница во Коми-
тетот. 

Бр. 17-1809/2 
14 ноември 1985 година Потпретседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

650. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
вА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Тахир 
Шакири, советник на директорот на Заводот. 

Бр. 17-1907/1 
14 ноември 1985 година Потпретседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

651. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 
октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 21 точка 1 и 2 од Пра-
вилникот за доделување на заем за станбена из-
градба, донесен од работниците во Ученичкиот дом 
„Народен херој Орде Чопела" во Прилеп со рефе-
рендум одржан на 8 ма ј 1984 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Ученичкиот дом на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. 
Според наводите во предлогот во оспоренршт член, 
работниот стаж како основ за утврдување предим-
ство за доделување на станбени кредити различно е 
вреднуван зависно од тоа дали стажот е остварен 
во Ученичкиот дом или, пак, во друга организација. 
Исто така, во предлогот се наведува дека е вредну-
ван само работниот стаж од една до дваесет години, 
со што се ставени во нерамноправна положба работ-
ниците со работен стаж подолг од дваесет години. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 21 
точка 1 од означениот Правилник е предвидено по 
однос должината на работниот стаж кој работникот 
го има остварено во Домот и тоа од една до двае-
сет години да се добиваат од пет до дваесет бода. 
Исто така, Судот утврди дека, во точката 2 од оспо-
рениот член е вреднуван останатиот работен стаж 
и тоа од една до дваесет години за кој се добиваат 
од два до десет бода. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник во здру-
жениот труд е основ за остварување на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот труд. 
Работејќи во здружениот труд со општествени сред-
ства работникот создава доход кој има општествен 
карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со оп-
штествени средства, работникот стекнз^ва и работен 
стаж кој исто така има општествен карактер, без 
оглед дали е стекнат во една или повеќе организа-
ции 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во од-
дел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, неприкосновената полож-
ба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај друго-
то и еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностите на луѓето во согласност со уставноста и за-
конитоста. 

Со оглед на изнесеното. Судот смета дека вред-
нувањето на работниот стаж стекнат во Домот со 
поголем број на бодови од стажот стекнат во друга 
организација, пре гставува неоправдано привилегира-
н а на оние работници кои работниот стаж го стек-
нале во домот. Ова затоа што предвидувајќи го ра-
ботниот стаж како основ за распределба на станбени 
кредити, организацијата треба да поаѓа од работ-
ниот стаж како елемент и израз на личниот придо-
нес на работникот што со својот труд го дал во зго-
лемувањето на материјалната основа на социјалис-
тичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено имај-
ќи го предвид општествениот карактер на доходот. 
Судот смета дека засиленото вреднување на работ-
ниот стаж стекнат во домот, создава нееднаквост ме-
ѓу работниците во распределбата на средствата за 
заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената 
одредба не е во согласност со означеното уставно 
начело и е во спротивност со означената одредба од 
Законот за здружениот труд. 

Исто така, Судот утврди дека вреднувањето на 
работниот стаж до 20 години, во точката 2 од оспо-
рениот член, не е во согласност со уставното наче-
ло на заемност и солидарност. Ова затоа што работ-
ниците во текот на целиот работен стаж учеству-
ваат во создавањето на средствата за заедничка пот-
рошувачка, и з д в о ј у в а ј ^ дел од доходот на основ-
ната организација и дел од својот личен доход. 

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

У бр 217/85 
10 октомври 1985 година 

^ Скопје 
ч Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

652. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 
октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за зголемување на 
личниот доход на вработените кои одат во пензија, 
донесена од Работничкиот совет на 15 јануари 1981 
година, во основната организација на здружениот 
труд „Нико Доага" во Крушево, во состав на Тутун-
овиот комбинат во Прилеп. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 55/85 од 11 септември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на Од-
луката означена во точката 1 од оваа одлука. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
Одлука е донесена од ^Работничкиот совет на Основ-
ната организација. Понатаму, Судот утврди дека во 
член 1 од означената Одлука е предвидено на ра-
ботниците кои по потреба на технолошкиот процес 
во Основната организација, заради искористување на 
нивното долгогодишно искуство, а врз основа на нив-
на согласност, покрај редовните работи и работни 
задачи на кои се стално распоредени, можат да им 
бидат доделени и други работни задачи. Во член 2 е 
утврдено дека извршувањето на овие дополнителни 
работи и работни задачи не може да трае подолго 
од две години. Исто така, во член 3 е утврдена виси-
ната на надоместокот за извршување на додатните 
работи и работни задачи изнесува 10%. Понатаму 
во член 6 е предвидено работникот кој вршел до-
полнителни работи и работни задачи континуирано 
во траење од две години и не замине во пензија се 
обврзува примените средства за вршење на дополни-
телни работи и работни задачи да ги врати на Ос-
новната организација во рок од 4 месеци. 

Во член 463 од Законот за здружениот труд е 
предвидено работниците во основната организација 
со референдум да одлучуваат и за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорената Одлука ја до-
нел работничкиот совет, а не работниците со рефе-
рендум, Судот утврди дека тоа е во спротивност со 
означената одредба од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 55/85 
16 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

653. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 
октомври 1985 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинеја 2 на став з од член 
77 од Статутот на Градежната работна организаци-
ја „Пелагонија" во Скопје, донесен со референдум 
на 22 ноември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

I 
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3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 166/85 од 11 септември 1985 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 77 став 3 алинеја ^ од Статутот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што како услов за именување на претседател и 
потпретседател на колегијалниот работоводен орган 
е предвидена и морално-политичката подобност, што 
не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на 
СР Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 77 
став 3 алинеја 2 од означениот Статут, како еден од 
условите за именување на претседател и потпретсе-
дател на колегијалниот работоводен орган, е пред-
видена и морално-политичката подобност. 

Според мислењето на Судот предвидувањето на 
морално-политичкат а подобност како услов за врше-
ње на определени работи и работни задачи нема 
основ во Уставот и законот, освен за избор на судии. 
Притоа, само кога е во прашање именување на ра-
ботоводен орган, согласно член 511 од Законот за 
здружениот труд, достапноста на тоа работно место 
е законски ограничена на одредено време за лица 
кои се осудени на безусловна казна затвор за кри-
вично дело против основите на социјалистичкото 
општествено уредување и безбедноста на земјата и 
други кривични дела определени со овој Закон. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената 
одредба од означениот Статут не е во согласност 
со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, 
во кој е предвидено на секој граѓанин под еднакви 
услови да му се достапни секое работно место и 
функција во општеството. 

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

У. бр. 166/85 
23 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

654. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

^лен 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по одржаната јавна расправа на 3 октомври 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за поместување на це-
ните на услуги за водоснабдувањето со вода за пиење 
и техничка употреба донесена на 19 април 1984 го-
дина од Собирот на работните луѓе на Работната ор-
ганизација за угостителство, туризам и комунални 
работи „Маврово" во Маврови Анови, и Решението 
за давање согласност на оваа Одлука, донесено на 2 
октомври 1984 година од Општинската заедница за 
работи на цените во Гостивар 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна организација и Оп 
штипската заедница за работи на цените во Гости-
вар на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 30/85 од 8 мај 1985 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на актите означени во точ-
ката 1 на оваа Одлука. Постапката е поведена за-
тоа што пред Судот се постави прашањето за нив-
ната спротивност со член 15 од Законот за облига-
ционите односи („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/78) 

4. На јавната расправа Судот утврди дека во 
член 2 од Одлуката за поместување на цените на 
услуги за водоснабдувањето со вода за пиење и тех-

ничка употреба на објектите во туристичките лока-
литети околу Мавровското Езеро, се утврдени цените 
за овие услуги. лака, за секој кубен метар потроше-
на вода во хотели, мотели, работнички одморалишта 
и други „општествени потрошувачи'' се плаќа по 
13,00 динари, а секој кубен метар потрошена вода 
од „индивидуалните потрошувачи" плаќа по 10,50 
динари. Според член 3, пак, пресметувањето за прво-
означените потрошувачи ќе се врши врз основа на 
дневна потрошувачка од о,г50 кубни метри вода на 
име инсталирана снага, а за индивидуалните потро-
шувачи пресметувањето ќе се врши врз основа на 
четиричлено семејство со дневна потрошувачка од 
0,150 кубни метри по член на име инсталирана сна-
га. Од ова произлегува дека најнапред се врши пау-
шално наплатување на цената на водата до опреде-
лени количини, а потоа за потрошувачка на вода 
над вака утврдените норми е предвидена цена од 
26,00 динари по метар кубен потрошена вода во „оп-
штествени објекти", односно 29,00 динари по метар 
кубен потрошена вода за „индивидуални потрошу-
вачи" што се утврдува преку водомерите. Од ова 
произлегува дека до определена потрошена количи-
на вода се врши паушално наплатување на вода, а 
преку таа количина се врши наплатување врз основа 
на потрошувачката утврдена со водомери. Општин-
ската заедница за работи за цените во Гостивар, 
донела решение за давање согласност на оваа Од-
лука. 

Судот утврди дека начинот на плаќањето на ус-
лугата за користење на вода за пиење и техничка 
потреба не е уреден со посебен закон, поради што 
оцени дека во овој случај треба да се земе предвид 
начелото на еднаква вредност на давањата предвиде-
ни во член 15 од Законот за облигационите односи, 
односно начелото на еквивалентност на тие давања. 

Со оглед на тоа што во член 3 од означената 
Одлука се предвидени два начина на наплатување 
на вода за пиење и техничка употреба и тоа до одре-
дена количина паушално, а преку таа според потро-
шената количина измерена со водомери, а со Ре-
шението на Општинската заедница за работа на це-
ните во Гостивар е дадена согласност на Одлуката, 
Судот утврди дека тие се во спротивност со член 15 
од Законот за облигационите односи. 

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

У. бр. 30/85 
3 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

655. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 
октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 51 од Правилникот за ре-
шавање на станбените потреби на работниците во 
Работната организација „Металец" Фабрика за про-
изводство на челични конструкции и монтажа во 
Прилеп, здружена во Сложената организација на 
здружениот т р \ д „Гоша", донесен од работниците 
со референдум одржан на 18 ма ј 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување уставноста 
и законитоста на член 40, 47 и 76-а од Правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука 

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување во самоуправните општи акти. 
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4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, 
поднесе предлог до Судот, за оценување уставноста 
и законитоста на одредбите од актот означен во точ-
ките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што: 

— во член 40 од оспорениот правилник е пред-
видено бодовите за работен придонес да се доби-
ваат во зависност од вкупниот број на бодови за ли-
чен доход, со што всушност не се мери придонесот 
на работникот, туку вредноста на работите и работ 
ките задачи на кои работникот работи; 

— во член 47 по основот материјална положба 
се утврдени бодови само за работниците кои што 
остваруваат просечен личен доход над 50% од про-
сечниот личен доход исплатен во стопанството од 
претходната година, а не се утврдуваат бодови за 
оние работници кои имаат остварено просечен ме-
сечен личен доход под 50% од просечниот личен 
доход, 

— во член 51 е предвидено Извршниот одбор 
на основната организација на синдикатот, на работ-
никот кој посебно се залага во работата и не- е дис-
циплински казнуван да му додели уште 10 бода со 
што се дава можност одредени работници да бидат 
привилегирани при доделувањето на становите по-
себно што не се утврдени конкретни мерила за как-
ви залагања се работи; 

— во член 76-а се предвидува како критериум 
за утврдување на приоритет при распределба на со-
лидарните станови определен број бодови зависно 
од утврдениот број бодови за личниот доход и тоа 
за работниците со помал број такви бодови се пред-
видува поголем број бодови, за распределба на ста-
нови, а за работниците со поголем број бодови за 
личен доход помал број бодови за распределба на 
станови. 

5. На седницата Судот утврди дека во Правилни-
кот како основ за утврдување редот на првенство за 
добивање на стан е предвиден и вреднуван работ-
ниот придонес, кој е одреден врз основа на мерила-
та утврдени со самоуправниот општ акт за распре-
делба на средствата за лични доходи. Во член 40 од 
Правилникот за вкупен број бодови за личен доход 
над 200 се добиваат 30 бода, а до 800 бода — 5 
бода. 

Согласно член 42 од Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, работници-
те во основната организација се должни да ги утвр-
дат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за станбена изградба. Какви основи и мерила 
тие ќе утврдат е нивно самоуправно право, при што 
треба да се обезбеди остварување на уставното на-
чело на заемност и солидарност Притоа, покрај со-
цијално-економските, работниците можат да предви-
дат и такви основи кои се поврзани со придонесот 
на работникот во работата. 

Што се однесува до наводот во предлогот, дека 
работниот придонес се одредува во зависност од ме-
рилата утврдени во самоуправниот акт за распредел-
ба на средствата за лични доходи, Судот смета дека 
личниот доход на работникот зависи од сложеноста 
на работите и работните задачи и тој е одраз на 
придонесот што работникот го постигнува во рабо-
тата. Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорениот 
член не е несогласен со член 42 од Законот за стан-
бени односи и не е спротивен со член 463 од Зако-
нот за здружениот труд 

6. Понатаму, Судот утврди дека член 47 од Пра-
вилникот ја предвидува материјалната состојба како 
основ за распределба на станови, при што во завис-
ност од вкупните месечни приходи по член на се-
мејното домаќинство се добиваат определен број 
бодови и тоа, од 50% до 60% од просечниот личен 
доход во стопанството 40 бода, а преку 90% од про-
сечниот личен доход 80 бода. 

Што се однесува до наводот во предлогот дека 
со оваа одредба всушност се исклучуваат оние ра-
ботници чии месечни приходи се под 50!% од про-

сечниот личен доход во стопанството, Судот смета 
дека тој е неоснован. Ова од причини што работ-
ници кои остваруваат примања од 30'% до 500/о од 
просечниот личен доход во стопанството се предви-
дени во распределбата на солидарните станови. Тоа 
значи дека работниците кои оствариле понизок ли-
чен доход не се исклучени од распределбата на ста-
нови, туку како работници со пониски лични доходи, 
согласно член 102 од Уставот на СР Македонија, се 
вклучени во распределбата на солидарни станови. 

Со оглед на тоа Судот смета дека оспорената 
одредба не е во несогласност со Уставот и законот. 

7. Исто така, Судот утврди дека член 51 од 
Правилникот предвидува. Извршниот одбор на ос-
новната организација на Синдикатот на работникот 
кој посебно се залага во работата и не е дисци-
плински казнуван, може да му додели уште 10 бода. 
Притоа означениот Правилник не содржи објекти-
визирани основи и мерила врз основа на кои се ут-
врдува стварниот придонес на секој работник. 

Според член 42 од Законот за станбени односи 
и член 463 од Законот за здружениот труд, самоуп-
равно право е на работниците освен социјално-еко-
номски да предвидат и такви основи кои се поврзани 
со придонесот на работата. Меѓутоа, утврдувањето на 
овој придонес треба да се врши според објективизи-
рани основи и мерила утврдени со самоуправниот 
општ акт. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се определени објективизирани основи и мерила за 
утврдување на придонесот, Судот утврди дека член 
51 од Правилникот не е во согласност со член 42 од 
Законот за станбени односи и е во спротивност со 
член 463 од Законот за здружениот труд. 

Од друга страна со оглед на тоа што во овој 
член е предвидено оценка да дава Извршниот одбор 
на синдикатот, а не Работничкиот совет, комисија 
која тој ќе ја формира или работниците непосред-
но, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 
181 од Законот за здружениот труд. 

8. Понатаму, Судот утврди дека во член 76-а од 
Правилникот при распределбата на солидарните ста-
нови се добиваат определен број на бодови во завис-
ност од бодовите кои ги добиваат за распределба на 
средствата за лични доходи. Така-, работник до 800 
бода добива 30 бода, а работник со над 2000 бода 
добива 5 бода. 

Според член 102 од Уставот на СР Македонија, 
во рамките на самоуправната интересна заедница во 
согласност со начелото на солидарност и заемност, 
се насочуваат дел од средствата наменети за оства-
рување на поповолни услови за станбена изградба за 
потребите на работните луѓе со пониски доходи, за 
работниците од оние организации н а здружениот 
труд што не располагаат со потребните средства за 
таа цел и за надоместување на дел од станарината 
на работните луѓе и граѓани со пониски доходи. 

Имајќи ја предвид означената уставна одредба, 
Судот смета дека оспорениот член не е во несог-
ласност со уставното начело на заемност и солидар-
ност. Ова од причини што во конкретниов случај се 
работи за основ за распределба на станови, намене-
ти за работници со пониски лични доходи и правил-
но е тие работници да добиваат поголем број бо-
дови. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 78/85 
16 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

307. 
Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80) и 
член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за па-
тишта, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта — Скопје, на седни-
цата одржана на 4. X. 1985 година и согласноста на 
Собранието на СР Македонија од 25 ноември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во ната-
мошниот текст' патарина) за периодот од 12 месеци 
и тоа 

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

специјални товарни возила и комбинирани возила 
(комби) наменети за превоз на определени товари, 
според носивоста и тоа-

— со носивост до 3 тони — 3 160 динари за се-
к о ј т о н НОСИВОСТ; 

— со носивост над 3 до 8 тони — 9.450 динари 
+ 4 250 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост над 8—10 тони — 30.710 динари 
4 580 динари за секој тој носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони — 39 870 динари 
4- 5 320 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

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

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост над 400 кг 4" 360 
динари. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани возила 
(комби) за превоз на патници — 360 динари за се-
кое патничко седиште, а 50'% од овој износ за секое 
регистрирано место за стоење во овие возила. 

3 За работни возила без оглед на носивоста и 
тежината — 890 динари за секое возило. 

Работни возила во смисла на оваа точка се- про-
тивпожарни возила, кинематографски возила, возила 
за телевизиско снимање, амбулантен возила за ра-
диофлуорографско снимање, возила за дезинфекци-
ја, возила за чистење на јавни површини, авто ди-
галки, возила механичарски работилници, возила ав-
томобилски скалила, возила чистачи на снег, возила 
за превоз на оштетени возила и други возила во оваа 
смисла. 

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

ни приколки наменети за превоз на определени то-
вари според носивоста и тоа-

— носивост до 3 тони — 1 650 динари за секој 
тон носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони — 4 960 динари 
-1- 2 330 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост на л 8 тони до 10 тони — 16 620 
динари 4 - 2 7Р0 динари, 

— со носивост над 10 тони — 23 470 динари 4-
3 450 динари за секој тон носивост — над 10 тони. 

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

б) За патнички автобуски приколки — 530 ди-
нари за секое патничко седиште, а 50'% од овој из-
нос за секое регистрирано место за стоење 

в) За работни приколки — 530 динари за секоја 
приколка без оглед на тежината. 

5. За влечни возила 
а) За трактори 

Динари 
- ДО 10 KW (25 кЅ) 650 
- над 18—29 KW (25—40 кЅ) 970 
- над 29—46 KW (40—65 кЅ) 1.300 
- над 46 K W (над 65 кЅ) 1 610 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони но-
сивост — како за товарни возила наведени во оваа 
точка под 1 според носивоста на приколката, а за 
секој тон носивост на полуприколката над 10 тони 
по 4 550 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на определе-
ни лица — 890 динари за секое возило 

7. За патнички возила според зафатнината на 
моторот и тоа: 

- до 900 см3 740 
- над 900 до 1350 см3 1 НО 
- над 1350 до 1800 см3 1 630 
- над 1800 до 2500 см3 2 360 
- над 2500 до 3150 см3 3 540 
- над 3150 5.100 

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-
дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во 
висина од 2.350 динари, а такси возилата — 6.610 
динари. 

9. За мотоцикли според работната зафатнина на 
моторот и тоа: 

динари 
— до 125 см3 240 
— над 125 ДО 250 СМ3 340 
— над 250 до 500 см3 430 
— над 500 до 1000 СМ3 520 
— над 1000 см3 610 

2) Имателите на моторни возила или приклучни 
возила надоместокот за употреба на јавните патиш-
та го уплатуваат во висина од 80!% на сметката на 
Републичката СИЗ за патишта, а во висина од 20'% 
на сметката на ОСИЗ за патишта каде што ги ре-
гистрираат возилата. 

3) Имателите на моторни возила плаќаат надо-
месток пред поднесување на барањето за регистра-
ција односно продолжување на регистрацијата на во-
зилата и тоа во еднократен износ однапред за 12 
месеци, опфаќа јќи го и месецот во кој се врши 
регистрацијата односно продолжување на регистра-
цијата 

По исклучок, транспортните организации на здру-
жениот труд можат надоместокот да го плаќаат во 
рати, секои три месеци однапред, во износ од една 
четвртина на тој надоместок. 

4) Имателот на моторното возило што привре-
мено го регистрира своето возило за време покусо 
од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот 
за тој временски период 

5) Ако имателот на моторно возило или прик-
лучно возила возилото го одјави пред истекот на 
времето за кое платил патарина, може во рок од 3 
месеци по одјавувањето да бара враќање на платена 
патарина за сите преостанати цели месеци од само-
управните интересни заедници од став 2 на озаа 

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

7) Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за определување на виси-
ната на надоместоците за користење на јавните па-
тишта што се плаќаат на моторните и приклучните 
возила („Службен весник на СРМ" бр. 3/85). 

. 8) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден -
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 14-2-20/2 
4 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Арсов, с. р. 

308. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Собранието на 
Републичката СИЗ за патишта — Скопје, на седни-
цата одржана на 4. X. 1985 година и согласноста од 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја од 25 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО 
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И 
ПЛИНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И 
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО 
СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПАТИШТА И 

ОПШТИНСКИТЕ СИЗ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 / 
Во Одлуката за распределба на надоместоците 

за патишта содржани во малопродажната цена на бен-
зинот и плинското масло за употреба на патот што 
се плаќаат на друмските моторни и приклучни во-
зила и надоместоците што се плаќаат на странските 
моторни возила меѓу Републичката СИЗ за патишта 
и општинските СИЗ за патишта („Службен весник на 
СРМ" бр. 48/22), во член 1 став 2, во вториот ред 
бројот „0,150" се заменува со бројот „0,30". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр 14-2-20/3 
4 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Арсов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Индекс бр. 32487, издаден од Економски факул-
тет, Скопје, на име Асимовска Љубица, ул. „М. Ти-
хо" бр. 54, Крива Паланка. (4338) 

Диплома за завршен Архитектонски факултет 
во Скопје на име Мирослава Бојаџиевиќ, Скопје. 

Диплома за завршено IV клас средно земјодел-
ско училиште, издадена од Гимназијата „Ј. Б. Тито" 
— Ресен на име Симе Поповски, Ресен. (5876) 

Воена книшка на име Небојша Дејовски, ул. 
„Предраг Јанчевски" бр. 28, Тетово. (5902) 

Возачка дозвола на име Милан Ќорбајрами, ул. 
„Борис Кидрич ' бр. 52, Гостивар. (5919) 

Воена книшка на име Драган Митровски, с. 
Мл. Нагоричане Куманово. (5934) 

Воена книшка, издадена од Одделението за на-
родна одбрана на Собранието Македонски Брод на 
име Николоски Иван, с. Локвица, Македонски Брод. 

Воена книшка на име Стојан Митев, с. Орашец, 
Куманово. (5980) 

Оружен лист бр. 1485, издаден од ОВР Маке-
донски Брод на име Бојоски Антонија, с. Требино, 
Македонски Брод. (5981) 

Воена книшка на име Тодов Лазар, ул. „Илија 
Миов" бр. 28, Гевгелија. (6003) 

СОДРЖИНА 

Ђ Ј У 

613. 

614. 

615. 

616. 

617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здрав-
ствен дом на Скопје" — ООЗТ за примарна здрав-
ствена заштита „Чаир" со н. сол о — Скопје бр 2 
се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здрав-
ствен дом на Скопје, ООЗТ — Консултативна с о ц и -
јалистичка служба, Одделение за рендген и дијаг-
ностика, Кабинет „БИТ ПАЗАР" се огласува за не-
важен. (5949) 

622 

Закон за привремена забрана на распола 
гањето со дел од општествените средства 
на општините, Републиката и самоуправ-
ните интересни заедници од општествени-
те дејности за потрошувачката во 1985 
година — — — — — — — — — 
Закон за системот на просторното и урба-
нистичкото планирање — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за личната карта — 
Одлука за избор на судии на Окружниот 
суд во Штип — — — — 
Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд во Штип — — 
Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд во Битола — — — — 
Одлука за избор на постојани судии на 
Основниот суд на здружениот труд во 

Одлука за разрешување и именување член 
на Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар — — — — — 
Одлз^ка за разрешување и избор на прет-
седател на Комисијата за претставки и 
предлози на Собранието на СРМ 
Одлука за разрешување и именување член 
на Републичкиот комитет за економски 
односи со странство — — — — — -
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување на висината на надомес-
тоците за употреба на јавните патишта 
што се плаќаат за моторни и приклучни 
возила — — — — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за измена на Одлуката за распределба на 
надоместоците за патишта содржани во 
малопродажната цена на бензинот и плин-
ското масло за употреба на патот што се 
плаќаат на друмските моторни и прик-
лучни возила и надоместоците што се пла-
ќаат на странските моторни возила меѓу 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за патишта и општинските само-
управни интересни заедници за патишта 
Одлука за потврдување на Статутарната 
одлука за измени и дополнување на Ста-

Страва 

945 

946 

- - 953 

- - 953 

- - 953 

953 

954 

954 

- 954 

954 

954 

955 
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623. 

624. 

625. 

626. 

627. 

629. 

630. 

631. 

632. 

633. 

634. 

6^5. 

b36. 

637. 

638. 

тутог на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за вработување — СкопЈе 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Универзитетскиот центар за 
медицински науки во Скопје — — — 
Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Советот на Универзитетскиот цен-
тар на уметностите — Скопје — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ Клиника за инфек-
тивни болести при Медицинскиот факул-
тет во Скопје — — — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Стоматолошкиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Факултетот за физичка кул-
тура — Скопје — — — — - 1 — — 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во ООЗТ Инсти-
тут за клиничка биохемија при Медицин-
скиот факултет во Скопје — — — — 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за измена на член 78 од општите услови 
за испорака на електрична енергија, до-
несена од Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Ма-
кедонија — — — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Одлука-
та за стапката на придонесот на личниот 
доход за пензиско и инвалидско осигуру-
вање — — — — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стапките на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување од доходот за 
стажот на осигурување кој се смета со 
зголемено траење — — — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование на Општата заедница на на-
соченото образование — — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во рударството, рударските 
истраги, обоената и црната металургија 
и неметали — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насочено-
то образование во електроенергијата, елек-
троиндустријата, металната и графичката 
индустрија — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија, индустријата за чев-
ли, кожа и гума — — — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во градежништвото и градеж-
ната индустрија — — — — — — 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за -измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во земјоделството, шумар-

955 

955 

956 

956 

956 

957 

957 

957 

958 

958 

958 

- - - 959 

СКОПЈЕ 
Одлука за определување висината на на-
доместоците за употреба на јавните па-
тишта што се плаЈќаат за моторни и прик-
лучни возила — — — — — — — 966 
Одлука за измена на Одлуката за распре-
делба на надоместоците за патишта содр-
жани во малопродажната цена на бензи-
нот и плинското масло за употреба на па-
тот што се плаќаат на друмските моторни 
и приклучни возила и надоместоците што 
се плаќаат на странските моторни возила, 
меѓу Републичката СИЗ за патишта и оп-
штинските СИЗ за патишта — — — — 967 

959 

959 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51 Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 

ството, дрвната индустрија, индустријата 
за тутун и прехранбената индустрија — 960 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование во сооб-
раќајот и врските — — — — — — 960 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во трговијата, угостителство-
то, туризмот, занаетчиството и комунална-
та дејност — — — — — — — — 960 
Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за висината на придонесот за насоченото 
образование во здравството и социјалната 
заштита — — — — — — — — — 960 
Одлука за согласност, на Собранието на 
СРМ со Одлуката за. измена на Одлуката 
за утврдување на стапките на придоне-
сите на Републичката заедница на култу-
рата за 1985 година — — — — — — 9..60 
Одлука за разрешување и избор на прет-
седател на Мандатно-имунитетната коми-
сија на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ — — - — — — 961 
Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на работни тела на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ — 961 

' Одлука за висината на надоместокот на 
членовите на Законодавно-правната коми-
сија на Собранието на СРМ, избрани од 
редот на научните, стручните и јавните 

v работници — — — — — — — — 961 
/Решение за назначување помошник на 

претседателот на Републичкиот комитет 
, за општо стопански работи и пазар — — 962 
' Решение за назначување советник во Из-

вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — — — — — — 962 

I Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ме-

ѓ у н а р о д н и односи — — — — — — 962 
ч Решение за назначување помошник на 
претседателот на ' Републичкиот комитет 

,за меѓународни односи — — - — — 962 
/Решение за назначување помошник на 
директорот на Републичкиот завод за оп-

штествено планирање — — — — — 962 
^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
\У. бр. 217/85 од 10 октомври 1985 година 962 
/ Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 55/85 од 16 октомври 1985 година 963 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 166/85 од 23 октомври 1985 година 963 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 30/85 од 3 октомври 1985 година 964 

(Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 78/85 од 16 октомври 1985 година 964 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 


