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

Среда, 14 јуни 1989 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
130.000 динари. Овој број чини 2.000 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

415. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 2 од4 

Законот за помилување, . Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 5 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената казна 
затвор целосно се ослободуваат осудените лица: 

1. Арсов, Василко Добре од Штип, 
2. Абди Ќамил Биљал од Скопје. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица: 
1. Јорданов Јован Пано од Кочани, во траење 

од 1 месец, 
2. Пецов Тодор Јане од с, - Зрновци, во траење 

од 2 месеца. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му 
се услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Ивановска Методија Станика, од с. Мала Цр-
цорија, во траење од 6 месеци. 

IV 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор делумно се ослободуваат осудените лица: 
1. Станков Борис Драган од Скопје, во траење 

од 3 месеци, 
2. Чачаров Јордан Вањо од Штип, во траење од 

3 месеци, 
3. Вездишти Емин Ведат од Призрен, во траење 

од 4 месеци, 
4. Цветановски Благоја Стевче од с. Живиње, 

во траење од 9 месеци, 
5. Николов Љубиша Сашо од Скопје, во траење 

од 1 година. 
V -

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 08-562 
5 јуни 1989. година 

Скопје 
Претседател 

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

416. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 28/87), и член 6 од Законот за 
општествената контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ - ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

ЗА ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Цените на учебниците за .основното и средното 
насочено образование можат да се зголемуваат врз 
основа на согласност на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија. 

2. Барањето за давање согласност на цените за 
производите од точка 1 од оваа одлука, организа-
циите на здружен труд го поднесуваат до Републич-
киот секретаријат за општостопански работи, мало 
стопанство, туризам и пазар, во два примероци. 

Барањето од став 1 на оваа точка ги содржи 
следниве податоци-

1) фирма, односно назив и седиште на произ-
водните организации и матичен број под кој се 
води во Службата на општественото книговодство 
и назив и шифра на подгрупа на дејноста; 

2) назив и шифра (матичен број) на банката кај 
која'производната организација има одобрен кредит 
на обртни средства; 

3) цената на која се бара согласност со наведу-
вање на постојната цена, процентот на бараното 
зголемување на цените и условите на продажба,-

4) податоци за продуктивноста на трудот: фи-
зичкиот обем на производството по вработен работ-
ник, коефициент на обртот на обртните средства во 
последниот пресметковен период на тековната годи-
на (вкупен приход во однос на просечно користените 
обртни средства) изразен во индекс на тековниот пе-
риод, пред поднесувањето на барањето во однос на 
истиот период од претходната година,-

6) структурата на по,стојната цена при изработ-
ка на производите за кои се бара согласност (про-
центот на учеството на амортизацијата, енергијата, 
основниот материјал и суровини, натамошниот мате-
ријал и останатите трошоци во структурата на по-
стојната цена и процентот на порастот на сите на-
ведени елементи од последното зголемување на це-
ните до моментот на поднесувањето на барањето); 

7) залихите на готовите производи или група 
производи за кои се бара согласност во моментот на 
поднесувањето на барањето за давање согласност на 
цените 

3. Ако барањето за давање согласност не ги со-
држи податоците од точка 3 на оваа одлука, Репуб-
личкиот секретаријат за општостопански работи, 
мало стопанство, туризам и пазар во рок ,од осум 
дена од денот на приемот на барањето ќе побара 
дополнување на барањето. 

Ако - организацијата на здружен труд не го до-
стави бараното дополнување, ќе се смета барањето 
дека не е поднесено, за што Републичкиот секрета-
,ријат за општо стопан ски работи, мало стопанство, 
туризам и пазар писмено ќе ја извести организација-
та на здружен труд. 

4. Републичкиот секретаријат ,за општостопански 
работи, мало стопанство туризам и пазар ќе“ се гри-
жи за спроведување на оваа одлука. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за пропишување на мерка 
на непосредна контрола на цените — давање соглас-
ност на цените, на определени производи и услуги 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 49/88). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1282/1 
8 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

С Л У Ж Б Е Н B E C H И К 
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417. 
Врз основа на член 60, став з од Законот за 

игрите на среќа и забавните игри на автомати 
(,,Службен весник на СРМ“ бр. 17/87 и 26/87), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМА-

ТИ ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средства од 

игрите на среќа и -од забавните игри на автомати 
уплатени на посебната републичка сметка, по оддел- -
ни корисници и намени, во вкупен износ од 300 ми-
лиони динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распоре-

д у в а а т Ha.-
l , Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за социјална за-
штита : 

. — за финансирање на социјал-
ната заштита 

2. Републичката конференција на 
социјално хуманитарните органи-
зации: 
— за финансирање на програми-

те на социјално-хз'манитарни-
те организации 

3. Црвен крст на Македонија: 
— за финансирање на програма-

та на Црвениот крст на Ма-
кедонија 

4. Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за физичка кул-
тура : 
— за финансирање на врвното 

спортско творештво и за ма-
совна физичка култура 

5. Сојузот на организациите за тех-
ничка култура — Народна техни-
ка на Македонија 
— за финансирање на програма-

та на техничката култура 
6. Републичка конференција на 

Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија: 

, — за финансирање научно-ис-
тражувачки работни акции и 

воспитно-рекреативните , актив 
ности на младите 

Член 3 
Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот секре-

таријат за - финансии, а според- динамиката на при-
ливот на средствата на посебната републичка сметка. 

Член 4 -
Оваа одлука влегува во' сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1236/1 
'8 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
' м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

418. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот' за 
извршување на Републичкиот буџет з а ; 1989 година 
(„Службен весник на СРМ“ број 50/88) i член 83 од, 
Законот за Извршниот совет на Соб,ранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА, ДОГРАДБА, АДАП-
ТАЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ 
ЗГРАДИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 

1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Програмата за користење на средства за из-

градба, доградба, адаптација и опремување на пра-
восудните згради и казнено-поправните установи за 
1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89) 
во делот 1 под а) точка 1 бројот „300.000.000" се за-
менува со ,бројот „550.000.000"; точката б) се бри-
ше, а точките е) и г) стануваат точки б) и в). 

Член 2 
Во делот Ш се бришат зборовите „под б) точ-

ка 10"). 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот ' на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1236/1 
8 јуни -1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

419. 
Врз основа на член 8 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ“ 'бр. 40/87) 
и член 19 од Правилникот за работа на Одборот за 
доделување на наградата „25 Мај“, Одборот за до-
делување на наградата „25 Мај;', на седницата одр-
жана на 5 мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“ ЗА 

.1988 ГОДИНА 
I 

Наградата „25 Мај“ како општествено признание 
за особено значајни остварувања од интерес на Со-
цијалистичка Република Македонија, во областа на 
спортот,, физичката, и техничката култура, за 1988 
година, се доделува на. -

1. Чедо Николовски, борач во слободен стил, за 
остварени врвни спортски резултати. 

Чедо Николовски, член на Боречкиот клуб „Вар-' 
дар“ во Скопје, е младински првак на Југославија 
во 1976, 1977 и/ 1978 година; сениорски првак на 
Југославија од 1981 до 1988 година. Стандарден член 
е на Југословенската репрезентација во борење слобо-
ден стил. Настапувал на повеќе европски и светски 
првенства во младинска и сениорска .конкуренција, 
како и на Олимпијадата Сеул '89. Има освојувано 
б-ти и 7-ми места на светски и европски првенства, 
освојувано медали на меѓународни критериумски нат-
превари и победник на меѓународниот турнир „Ма-
кедонски бисер“ во 1987 и 1988 година. Во 1988 го-
дина е државе“н првак во сениорска конкуренција. 

Kако член на олимписката репрезентација во слобо-
ден стил во Сеул го освои 10-тото место со две по-
беди и еден пораз. За постигнатите резултати во 
1988 година рангиран е “на второ место меѓу десет-
те најуспешни спортисти во СР Македонија. 

2. Наташа Мешковска, пливачка, з а . остварени 
врвни спортски резултати. 

Наташа Мешковска, член на Академско пливач-
киот клуб „Студент“ е најуспешна пливачка во исто-
ријата во овој спорт во нашата Република. Прв др-
жавен првак од СР Македонија во сениорска кон-
куренција. Таа е апсолутна рекордерка во 12 од вкуп-
но 16 пливачки дисциплини во 25 метарски и 50 
метарски базен. Резултатите кои ги постигнува, во 
дисциплините 100 и 200 метри делфин, ја вбројуваат 
меѓу најдобрите пливачки во нашата земја на нат-
преварите во пионерска, младинска и сениорска кон-

80.000.000 дин. 

50.000.000' дин. 

40.000.000 ДИН. 

70.000.000 дин. 

30.000.000 дин'. 

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ДИН. 
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куренција. Во последните неколку години таа е по-
стојан член на државната репрезентација и со успех 
ги бранеше боите на југословенската репрезентација 
во младинска конкуренција на балканските и европ-
ските првенства. Во 1988 година има успешни наста-
пи во зимската и летната пливачка сезона во дис-
циплините 100 и 200 метри делфин, како и на со-
јузните и меѓународните критериумски натпревари 
во младинска и сениорска конкуренција. На меѓу-
народните натпревари има освоено 1 златен и 2 сре-
брени медали. Како државен првак, во 1988 година 
ги бранеше боите на сениорската пливачка репре-
зентација на Југославија, -на балканското сениорско 
првенство што се одржа во Букурешт. 

3. Младинско-спортско друштво „Скопје“, за по-
веќегодишна успешна и континуирана активност во 
областа на спортот и физичката култура. 

Младинското спортско друштво „Скопје“ е форми-
рано во 1960 година. Во изминатите три децении од 
своето постоење. дава значаен придонес за развојот, 
унапредувањето и афирмацијата на спортот и физич-
ката култура во СР Македонија. Младинското спорт-
ско друштво „Скопје“ е едно од најмасовните и нај-
успешните спортски друштва во Републиката и во 
нашата земја. Во него се здружени 12 спортски клу-
бови (атлетски, боксерски,, боречки, велосипедски, ко-
шаркарски машка ' екипа, кошаркарски (женска еки-
па), одбојкарски, стрелачки, ракометен, столно-те-
ниски (мажи, жени), фудбалски и хокејски клуб), со 
14 екипи во машка и женска конкуренција. Во него 
преку организирана спортска активност се' вклучени 
околу 700 спортисти и над 150 спортски работници 
и општественици. Спортистите и спортските екипи на 
ова друштво имаат постигнато значајни спортски' 
резултати во рамките на републичките, сојузните, 
балканските, медитеранските, европските, светските 
манифестации, и олимписките игри. Тоа, особено се 
однесува на боречките, атлетските, кошаркарските, 
ракометните и боксерските екипи и спортисти кои 
имаат освоено 20 златни, 15 сребрени и 11 бронзе-
ни медали во меѓународните спортски манифестации. 

4. Стојче Дојчиновски, за остварување во, областа 
на техничката култура. 

Стојче Дојчиновски, како член на организација-
та на Народна техника на Македонија 42 години 
континуирано и активно дејствува на полето на уна-
предувањето на техничката култура во СР Македо-
нија. Автор, е на-првите трудови од областа на „тех-
ничката култура во СР Македонија. Досега има обја-
вено покрај книгата за техничкото творештво над 
400 прилози во научните, стручните и други списа-
нија од областа на техничката култура, научно-тех-
ничката и работно производствено творештво и за 
иновациската дејност. Посебно е значајна неговата 
активност во развојот па техничката култура како 
фактор за професионално насочување, зголемување 
на продуктивноста на трудот, откривање и. стимули-
рање на талентирани млади, создавање на систем за 
техничката култура, како и за поврзување на обра-
зованието преку создавање на специфични органи-
зирани облици на делување на народна'техника, како 
што се Сојузот на клубовите на младите техничари 
и природњаци, движењето, Науката на младите и 
ученичките задруги. 

II 
Наградата „25 Мај“ на добитниците по . оваа 

одлука ќе им биде врачена на свечен начин на 25 
мај 1989 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка4 Република Македонија“. 

Бр. 53 
5 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател на одборот, 

Бранко Азески, с. р. 

420. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, ' на седницата одржана на 5 април 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 35-а став 2 алинеја 2 и 
став 4 од Одлуката за измени, и дополнување на 
Правилникот, за стручно оспособување и усовршува-
ње на работниците, донесена од Одборот за привре-
мени мерки при Здравствената работна организација 
Медицински центар во Охрид, на седницата одржа-
на на 18 ма ј 1988 година. 

2. СЕ ОДБИВА, предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на оп-
штина Охрид за оценување уставноста и законитоста 
на. член 35-а став 2 алинеја 4 и 5, став 6, 7, 8 и 9 
и член 35-6 став 2 од одлуката означена во точката 
1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на“ СРМ“ и во означениот Медицински центар на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општина Охрид, со предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука за-
тоа што.- во член 35-а став 2 алинеја 2 и став 4 се 
вреднува само работното искуство во означениот Ме-
дицински центар, што не било во согласност со 
уставното начело на еднаквост и член 181 во Зако-
нот за здравствена заштита; во член 35-а став 2 
алинеја 4 и 5 и став 6 и 7 се предвидени и вредну-
вани основите залагање во работата и покажан инте-
рес и склоност за соодветната гранка на медицина-
та за која се конкурира, без притоа да се предвиде-
на објективизирани-показатели за нивно утврдување; 
во став 8 и 9 од овој член е предвидено мислење за 
залагањето во работата да дава раководителот на 
организационата единица во која е распореден кан-
дидатот, а за покажаниот интерес и склоност за соод-
ветната гранка на медицината за која конкурира 
мислење да дава раководителот на организационата 
единица за ка ј се донесува специјализација, што не 
било во согласност, со Законот, и што во член 35-6 
став 2 од оспорената одлука, покрај предвидениот 
во Законот се утврдува друг дополнителен критериум 
за утврдувањето приоритет под еднакви услови. -

5. На седницата, Судот утврди дека оспорената 
одлука е донесена од Одборот за привремени мер-
ки при Здравствената работна организација Меди-
цински центар во Охрид во смисла на член 144 и 
145 од Уставот на“ СР Македонија и член 612 и 615 
од Законот за здружениот труд и член 22 став 1 и 2 
од Законот за привремените мерки на општествена 
заштита на самоуправните права и општествената 
сопственост („Службен весник на, СРМ“ бр. 22/85). 

Понатаму, Судот утврди дека во член 35-а став 2 
алинеја 2 и став 4 од Одлуката е предвидено да се 
вреднува само работното искуство стекнато во озна-
чениот Медицински центар. 

Според член 181 став 1 од Законот за здравствена 
заштита Д( Службен весник на-СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 
50/87) на здравствените работници и здравствени со-
работници им се одобрува специјализација, покрај 
другото ако имаат најмалку една година искуство во 
спроведувањето на здравствената заштита, производ-
ство и промет на лекови или. во орган на управата 
надлежен за работите од здравството, по положува-
њето^на стручниот испит. 

Со оглед на тоа што во член 35-а став 2 алине-
ја 2 и став. 4 од Одлуката се вреднува само работ-
ниот стаж стекнат во означениот Медицински центар, 
со што доаѓа до исклучување од вреднувањето на 
кандидатите кои својот стаж, односно искуство го 
стекнале во други соодветни органи , и организации, 
Судот „утврди дека тој не е во согласност со озна-
чениот член од Законот за здравствена заштита. 
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6. Понатаму, Судот утврди дека во член 35-а 
став 2 алинеја 4 и 9 и став 6 и 7 од Одлуката се 
предвидени и вреднувани основите залагање на кан-
дидатите во извршување на работите и работните за-
дачи и покажан интерес и склоност за соодветната 
гранка на медицината за која конкурирале. 

Според член 181 став 2 од Законот за здрав-
ствена заштита здравствените организации и други-
те самоуправни организации и заедници со самоуп-
равен општ акт ги утврдуваат критериумите и по-
стапката за избор на кандидати за специјализација. 

Од изнесенава законска одредба произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците да ги утвр-
дат критериумите и постапката за избор на кандида-
ти за специјализација, па во тие рамки според ми-
слењето на Судот залагањето на кандидатите во из-
вршувањето на работите и работните задачи и пока-
жаниот интерес и склоност за соодветната гранка на 
медицината за која конкурирале можат да ги пред-
видат како дополнителен критериум за утврдување 
приоритет за специјализација. 

, Според член 135 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд за поединечните права и обврски на ра-
ботниците одлучува работничкиот совет или, пак, 
комисија која тој ќе ја формира. 

Според член пак, 136 став 1 од овој закон, по-
крај работоводниот орган мислење за придонесот на 
работникот во работата можат да даваат и работ-
ниците со посебни овластувања и одговорности под 
услови и начин утврдени во самоуправниот општ акт. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај вред-
нувањето по означените критериуми го врши посеб-
на комисија, врз основа на мислење на раководите-
лот, на соодветната организациона единица, Судот 
утврди дека не може да се постави прашањето за 
спротивност на член 35-а став 8 и- 9 од Одлуката 
со означените одредби од Законот за здружениот 
труд. 

Што се однесува, пак, до наводот во предлогот 
дека мислењето за залагањето на работата и пока-
жаниот интерес и склоност за гранката на медицина-
та за која се бара специјализација не треба да го 
даваат раководителите предвидени во Одлуката, Су-
дот смета дека е тоа прашање на организација во 
службата на Медицинскиот центар, што се уредува 
со самоуправен општ акт, во смисла на член 136 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

8. На седницата Судот утврди дека во член 35-а 
став 2 од Одлуката е предвидено дека во случај кога 
по критериумот работа во здравствена станица на, 
село не можел да биде утврден приоритетот пред-
ност имаат кандидатите кои се вреднувани со пове-
ќе бодови по критериумите покажан интерес и скло-' 
ност за соодветната гранка на медицината за која 
се конкурира. 

Според член 181 став 3 од Законот за здравстве-
на заштита/ под еднакви услови предност при одо-
брување на специјализација има здравствениот ра-
ботник, кој поминал три години на работа во здрав-
ствена станица на село. 

Тргнувајќи од член 181 став 2 од овој Закон 
Судот смета дека здравствените организации, можат 
во случај кога не може да се утврди предност ни 
според критериумот работа на село да можат да 
предвидат и други дополнителни критериуми. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека не 
може да се постави прашањето за согласноста на 
член 35-6 став 2 од Одлуката со означените закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 190/88 
5 април 1989 година 

Ск“опје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

421. 
Уставниот суд на 'Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 10 мај 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на изме-
ните на Планот за реализација на град Делчево бр. 

- 0801-645, донесена од Собранието на општината Дел-
чево на 25 мај 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Дел-
чево“. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 169/88 од 1 
март 1989 година, поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што таа не била донесена според 
постапката предвидена со Законот за системот на 
просторното и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/85). 

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката 
се вршат измени на Урбанистичкиот план на Делче-
во, што се состојат во вцртување на нови локации. 
Исто така, Судот утврди дека по оспорената одлука, 
во фазата на нацрт на планот, бил обезбеден јавен 
увид, со можност работните луѓе и граѓаните своите 
мислења и забелешки да ги изнесат во посебна кни-
га, но не била организирана јавна расправа по нацрт 
на планот. 

Според член 31 од законот за системот на прос-
торното и урбанистичко планирање просторниот и 
урбанистичкиот план задолжително се ставаат во 
фазата на нацрт на план на јавен увид и јавна рас-
права, а постапката за обезбедувње на јавен увид и 
јавна расправа ја утврдува собранието на општината, 
а со член 34 од овој закон е предвидено дека про-
сторен односно урбанистички план донесува собра-
нието на општествено-политичката заедница. Исто 
така, според член 37 став 2 од овој закон измените 
и дополнувањата на просторните и урбанистичките 
планови се вршат на начин и постапка пропишани 
со овој закоп за нивното донесување. 

Од изнесените законски одредби, според мисле-
њето на Судот, произлегува дека измените и допол-
нувањата ' на урбанистичките планови се вршат во 
постапка пропишана со закон односно во постапка 
со која (ќе се обезбеди јавен увид и јавана расправа, 
како две одделни фази во донесувањето и измену-
вањето на урбанистичките планови. 

Притоа, Судот смета дека основната суштина на 
јавната расправа е да се обезбеди реална претпостав-
ка работните луѓе и граѓаните и другите субјекти во 
општината да учествуваат во планирањето и уреду-
вањето на просторот за живот и работа и да уче-
ствуваат во донесување на урбанистичките планови. 

Со оглед на тоа што при донесување на оспо-
рената одлука, бил обезбеден само јавен увид, а не 
била организирана јавна расправа, како посебна фа-
за при донесување на урбанистички план, во која се 
обезбедува не само давање, мислење и забелешки на 
нацртот, туку и расправа и изјаснување на граѓаните 
по таквите забелешки, Судот утврди дека оспоре-
ната одлука не е во согласност со означените закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 169/88 “ 
10 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 
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422. 
Уставниот суд на Македонија -,врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 10 мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилникот за стан-
бените односи на работниците во работната заедни-
ца на органот на управата на Собранието на општи-
ната Титов Велес, донесен со референдум на 5 март 
1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на ,СРМ“ и во Органот на управата на Собранието 
на општината Титов Велес на начин предвиден за 
објавување -на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 19/^9 од 15 март 1989 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 16 од 
правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што со него бил вреднуван станбениот статус 
на потстанарот' до 2 години, со што се исклучувале 
од распределба на станови определена категорија 
работници, поради што се постави прашањето за сог: 

ласноста на оспорената одредба со Уставот и Зако-
нот за станбени односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 
од Правилникот се вреднува станбениот статус на 
потстанарот над 2 години и дека во Правилникот 
нема одредби од кои би можело да се утврди дека 
на работниците кои имаат поминато во потстанарскц 
станбен статус само до 2 години ќе им се вреднува 
претходниот станбен статус. 

5. Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбени односи — пречистен текст 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
200. 

Врз основа на- член 86 од Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и член 5, став 2 од 
Законот за административните такси' („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 45/72, 30/77, 25/84 и 7/88), Собра-
нието на, СР Македонија, Собранието на градот Скоп-' 
је и собранијата на општините склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
Т А К С И 

Член 1 
Собрание! о на СР Македонија, Собранието на 

градот Скопје и собранијата на општините (во на-
тамошниот текст: учесници во договорот) се согла-
сија административните такси за списите и дејствија-
та кај органите на управата и другите државни орга-
ни, како и кај. организациите на здружен труд, дру-
гите самоуправни организации и заедници, опште-
ствените организации, здруженијата - на граѓаните и 
другите организации, кога во вршењето на јавни 
овластувања што им се доверени со закон и со 
одлука на собрание на општина заснована врз закон 
решаваат во„ управните работи по барање на стран-
ките, да се плаќаат во износи утврдени со овој до-
говор. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласија елементите 

за определување на административните такси, во 
смисла на член 1 на овој договор, списите и дејства-
та за кои што се плаќа такса и износите на таксите 
да изнесуваат и тоа за-. 

П о д н е с о к Динари 
1. За барање, молба, предлог, пријава и 

други поднесоци/ ако со тарифа не е 
пропишана друга такса 200 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) давателот на 
станот на користење односно работниците во основ 
ната организација со самоуправен општ акт ги утвр-
дуваат условите и начинот на давање станови на ко-
ристење односно основите и мерилата за определу-
вање редот на првенство за добивање на користење 
стан во општествена сопственост. 

Меѓутоа, Судот смета дека при самоуправното 
уредување на овие прашања треба да се има пред-
вид особено уставното начело на еднаквоста изразе-
но. во Оддел И став з алинеја 6 од Основните наче-
ла на Уставот на СР Македонија. Тоа значи дека со 
утврдените основи и мерила за распределба на сред-
ствата за станбена изградба, според мислењето на 
Судот, треба да се обезбеди учество под еднакви 
услови на секој работник кој засновал работен однос, 
применувајќи го притоа и уставното начело на заем-
ност и солидарност, затоа што средствата за заед-
ничка потрошувачка се издвојуваат од доходот на 
основната организација, во чие создавање учествуваат 
сите работници сразмерно на својот и вкупниот оп-
штествен труд. 

Со оглед на тоа што со член 16 од Правилникот 
не,, е предвидено вреднување на станбената состојба 
на потстанарот, кој во тој статус поминал до 2 годи-
ни, а при состојба да н^ се, вреднува и претходниот 
станбен статус на тој работник, Судот утврди дека 
тој член не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби. 

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

У. бр. 19/89 
1 0 м a j 1989 година 

Скбпје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Таксата според оваа точка не би се плаќала за 

дополнителните поднесоци по порано поднесените 
барања. 

2. За жалба против решение на органите од 
член 2 на Законот за административните 
такси 1.000 

Решение 

1. За секое решение за кое не е пропишана 
посебна такса 1.000 

Ако се донесува едно решение по барање на 
повеќе лица, таксата според оваа точка да се плаќа 
онолку пати колку што има лица на кои им се вра-
чува решението. 

За решение донесено по жалба не се плаќа такса. 
2. За издавање и продолжување на рокот на ва-

жењето и издавање ^дупликат на патна исправа за 
патување во странство: 

1. За државјанин на СФРЈ-

а) за издавање на патна исправа 24.000 
б) за продолжување на рокот на важењето 

на патната исправа 24.000 
в) за издавање на детска патна исправа 12.000 
г) за издавање и продолжување на постојана 

. патна исправа - 48.000 
д) за издавање на дупликат на патна ис-

права ' 96.000 
ѓ) за издавање на колективна патна испра-

ва (за секое лице) . 12.000 
д) за издавање на виза на патна исправа 12.000 
ж) за издавање на виза на колективна пат-

на- исправа (за секое лице) 6.000 
з) за деловна виза (клаузула деловно) 12.000 
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2. За странски државјани,-

а) за издавање патна ,исправа за лица без 
државјанство 24.000 

б) за издавање патна исправа за бегалци 12.000 
в) за издавање патен лист за странци 18.000 
г) за излезно-влезна виза за едно патување 18.000 
д) за излезно-влезна- виза за повеќе. пату-

вања 28.800 
ѓ) за излезно-влезна виза з а ; неограничен 

број патувања „ 38.400 
е) за излезна виза 12.000 
ж) за одобрување на привремен престој до 

3 месеци . 24.000 
з) за одобрување на привремен престој пре-

ку .3 месеци 48.000 

3. За државјани на СФРЈ и за странски 
државјани: 

а) за одобрение за -движење и престој- во 
граничен појас 1.500 

4. За издавање на дозвола за поседување и 
носење на оружје 10.000 

За издавање на дозвола за поседување на - ло-
вечки пушки со неолучани цевки да се плаќа такса 
намалена за 50% од износот утврден во оваа точка. 

За дозвола за поседување на оружје да се плаќа 
таќса според точката 1 од овој член. 

Учесниците во овој договор се согласија таксата 
да не ја плаќаат воените лица, службените лица и 

'органите за внатрешни работи и другите лица што 
држат и носат оружје според прописите на служ-
бата. 

Таксата според оваа точка да не се плаќа за 
оружје што се наоѓа кај стрелачки организации и 
служби за обука и гаѓање, како и за натпреварување. 

5. За акт врз основа на кој се стекнува 
право на самостојно вршење на дејност 
со личен труд и со средства во сопстве-
ност на граѓаните, како и вршење на 
професионална дејност 5.000 

За акт врз основа на кој се стекнува право на 
вршење на занаетчиска дејност во села не се плаќа 
такса. 

в За одобрение за полагање на возачки 
испити, за издавање на возачка дозвола, 
за издавање или продолжување на важе-
њето на сообраќајната дозвола за мотор-
но возило или приклучно возило - 2.500 

1) за издавање на дупликат на возачка или 
сообраќајна дозвола да се плаќа такса 2.500 , 

2) за полагање на целиот возачки испит: 
а) за управување, со моторни возила распо-

редени во категорија .,А“ 2.500 
б) за управување со моторни возила распо- . 

редени во категоријата „Б" и за управу-
вање со трактор 4.000 

в) за управување со моторни возила распо-
редени во категориите „Ц“, „Д“ и „Е“ lO'.OOO 

3) За полагање на дело“т на возачкиот испит 
што се однесува за прописите за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата-. -

а) за управување со моторни возила распо-
редени во категоријата „А“ 1.000 

б) за управување со'моторни возила распо-
редени во категоријата „В“ и за управу-
вање со трактор 2.000 

в) за управување со моторни ,возила распо-
редени во категориите „Д“ и „Д“ 2.500 

4) За полагање на делот од возачкиот испит 
што се однесува на познавање на мотор-
ните возила распоредени во категориите 
„ Ц “ И „ Д " . 1 5 0 0 

5) За полагање на делот од возачкиот испит 
што се однесува на управување со мо-
торни возила или со трактор: 

а) за управување со моторни возила, распо-
редени во категорија „А“ 1.500 

б) ' за управување со моторни возила распо-
редени во категорија „Б“ или управување; 
со трактор 2.500 

в) за управување со моторни возила распо-
редени во категориите „Д“ и „Д“ 3.000 

Уверение 

1. / За уверение што го издават органите ако 
со закон или со друг пропис не е про-
пишано поинаку 500 

2." За дупликат на исправа за завршено шко-
лување или стручна квалификација 500 

3. За уверение со кое се докажува потекло-
то или вредноста, количеството и квали-
тетот или здравствената исправност на 
стоки 1.500 

Оваа такса нема да се плаќа на странски пош-
тенски декларации, кои го придружуваат спровод-
ниот лист. 

Заверка, препис и превод 

1. За заверка'на потпис ракопис и препис: 

а) за заверка на секој потпис 
б) за заверка на препис, од ,секој полутабак 

за оригиналот 

250 

250 

Како полутабак се подразбира лист хартија од 
две страни од нормален канцелариски формат или 
помал. 

Ако ракописот односно преписот, чија заверка 
се врши, е напишан на странски јазик се плаќа двој-
ка такса предвидена во потточка б) од оваа точка. 

2. За заверка на превод се плаќа ЗО0/о од таксата 
предвидена во точката 9 џа ова поглавје. 

Ако органот врши превод и заверка на прево-
дот, да се плаќа, покрај таксата предвидена во оваа 
точка, и такса предвидена во точката 9. -

За заверка на план 1.500 

На заверка на копија од катастарски план не се 
плаќа такса предвидена во оваа точка туку - според 
точката 6 од поглавјето за катстарски такси. 

4. За зав,ерка на ' хелиографска копија на 
план (цртеж) се плаќа од целиот или за- ' 
почнат квадратен метар 500 

5. За заверка на договорот чија вредност е-

- до 10.000.000 динари 4.000 
- - над 10.000.000 до 30 000.000 6.000 
- над 30 ООО ООО до 50.000 ооо 10.000 
- за износот над 50 ооо,ооо. динари најмно-

гу до 1 “ 15.000 

6. За заверка на продолжување на рокот за 
важење на договор се^ плаќа 50% такса 
од износите во точка 5 

7. За заверка на полномошно 300 
8. За препишување на- службени акти или 

документи што се “врши кај органите: 

а) кога препишувањето го вршат ' заинтере-
сираните лица од полутабак на ориги-
налот 150 

б) кога препишувањето го врши органот, од 
полутабак на ' оригиналот 300 

в) кога органот го врши препишувањето на 
акти или документи на странски јазик од 
полутабак на оригиналот - 500 
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9. За преводи од еден на “друг јазик: 
а) ако текстот на оригиналот не надминува 

100 збора 500 
б) ако текстот на оригиналот содржи пове-

ќе од 100 збора, 'ќе се плаќа за секој 
- цел или започнат полутабак ' 1.500 

Катастарска такса 

1. За -спроведување на сите промени во ад- -
мини страотните делови на катастарскиот 
операт што настанале по кој и да било 
основ да се плаќа такса во готово и тоа.-

а) за спровед-ување на промени на наслов-
ната страна на постоен или новоотворен 
поседовен лист, како и за пренос на це-
ли парцели од еден поседовен лист ' во 
друг, од секоја парцела 500 

б) за спроведување на промени на култура 
и делби на парцели од секоја парцела од 
новата состојба 500 

Таксата според потточка а) на оваа точка ја -
плаќа секој нов сопственик што се запишува во 
катастарскиот операт, како и оној сопственик на кој 
му се менува идеалниот сопственички дел “ односно 
сопственик во чиј поседовен лист се пренесуваат пар-
целите. 

Таксата од оваа точка се пресметува и наплатува 
при поднесувањето на поднесокот — пријавата. 

2. За премерувањата што се вршат по при-
јави, како и по пријавите во претходна 
постапка, а кои се однесуваат на делби 
на одделни парцели, групи парцели и на 
делби на цели поседи, вклучувајќи ги и 

- канцелариските геодетско-технички рабо-
ти во врска со тие премерувања да ѕ се 
плаќа такса според парцелите во нова 
состојба: 

а) кога сопствениците на теренот сами г,и 
омеѓиле и обележиле новите граници на 
делбените парцели се трајни и видливи 
белези 

б) кога сопствениците на теренот сами не 
се во можност да извршат омеѓување и 
обележување на новите граници, на дел-
бените парцели, а физичките делови се 
условни површини (под условна површи-
на се подразбира на плановите да се од-
реди соодветната павршина и да се пре-
несе на терен) 

в) за физичка делба и промена во култура 

3. За давање копија од катастарски планови 
се плаќа такса за секоја п-арцела 

а) за копија од катастарските планови со 
хоризонтална претстава од еден хектар 

б) за копија од катастарски планови со хо-
ризонтална и вертикална претстава ,по 
еден: хектар ' 

в) за копирање или препишување на подато-
ци што не се опфатени во точките 3, 4 и 
5 од ова поглавје, се плаќа такса по пот-
рошен работен час 

води од нив се плаќа такса од 
5. За препишување и копирање на податоци 

од теренски елаборати (елаборати на пре-
мерот) : 

а) за препишување и копирање на подато-
ци, како и за снимање за една страна 
од оршиналот по 

б) за копирање на детални скици мануали 
и фотоскици или за дополнување на ко-
пии на планови со податоци од снима-
њето по квадратен дециметар површина 

- на цртежот на оригиналот по . 

6. За заверка на копија од план во големи-
на полутабак (формат 22/35) 

а) за првиот табак (катастарски операт) 
б) за секој нареден табак се плаќа такса 

500 

500 

600 

600 

300 
150 

3.000 

4.000 
3.000. 

1.000 

600 

600 

1.500 

Органите и организациите што ги користат по-
датоците од геодетските планови и катастарските 
операти и елаборати, а се финансираат од репуб-
личкиот и од општинскиот буџет, не плаќаат такса. 

7. За координати . 

а) за тригонометриски точки со нивната по-
ложба на секоја координата по 2.000 

б) за котите на реперите и нивната положба 
за секоја кота по 1.000 

в) од полигонски и мали точки за секоја ' 4 

точка по ^ 1.000 

Градежна такса 

1. За акт со кој се одобрува локација за из-
градба на градежни објекти 1.500 

2. За акт со кој се издава урбанистичка сог-
ласност на техничката документација за 
изградба на градежни објекти “ 1.500 

3. За издавање протокол на регулациони 
градежни објекти или градежна ,линија: 

а) за една улица 5.000 
б) за повеќе, улици 7.000 

За обнова на регулациони и градежни линии се 
плаќа 7О0/о од соодветната такса според оваа точка, 
како и такса по потрошен работен час од 500 динари. 

4. За актот со кој се одобрува подигање -
на градежен објект кој не подлежи на 
такса според точката 6 на ова поглавје: 

а) за помали земјоделски објекти 
б) за други градежни објекти. 

500 
3.000 

За акти со кои се одобрува реконструкција, про-
ширување, доградување или поправка на градежен 
објект се плаќа соодветната такса според оваа 
точка. 

5. за акт со кој се одобрува подигање на хид-
ротехнички постројки со цел за користење на вод-
ните СИЛИ: 

1) за протечни постројки (мали електрана воде-
ници, валавница стругарници, мелници): 

Материјалните трошоци ги сносат барателите на 
копијата на катастарските планови и елаборати. 

Ако копијата на плановите и натаму се 
умножува по хелиографски пат или на друг 
начин, тогаш за секој така. умножен приме-

. рок се плаќа, покрај трошоците за умножу-
ње. уште и такса од 4 300 

4. За препис од поседовни листови и други 
делови од катастарски операт или за из-

а) до 500 К.С 
б) над 500 до 1.000 КС 
в) над 1.000 КС 

3.000 
5.000 

15.000 

2) За уреди за водоводи, наводнување, мелиора-
ции, како и за други водозафати: 

а) до 1.000 литри капацитет во 1 секунда - 1.000 
б) над 1.000 до 2.000 литри капацитет во 1 

секунда 2.000 
в) над 2.000 до 3.000 литри капацитет во 1 

секунда 5.000 
г) над 3.000 литри капацитет во 1 секунда 10.000 
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3) За решението со кое се одобрува подигање 
на постројки во акумулации да се плаќа такса пред-
видува во потточка 1), односно потточка 2) на оваа 
точка зголемена за 50% , 

4) За одобрение за изградба што се издава спо-
ред прописите за изградба на инвестициони објекта 
да се плаќа такса според вредноста и тоа-. 

а) ако вредноста на објектот е до 30 ми-
лиони . , 5.000 

б) ако вредноста на објектот е над 30 ми-
лиони динари до 50 милиони динари — 
5.000 и 0,015% на, вредноста над 30 ми-
лиони динари. 

в) ако вредноста на објектот е над 50 ми-
лиони динари до 80 милиони динари — 
8.000 и 0,02%, на вредноста над 50 ми-
лиони динари 

г) ако вредноста на објектот е над 80 ми-
лиони динари — 14.000 и 0,03'% на вред-
носта над 80 милиони динари 

д) ако вкупната вредност на објектот е по-
голема од 120 милиони динари 60.000 

6. За преглед на местото за подигање на граде-
жен објект или постројка, ако пресметковната вред-
ност изнесува: 
а) до 50.000.000 динари' 3.000 
б) над 50.000.000 динари 7.500 

7. За преглед на градски објекти со цел за да-
вање одобрение за употреба: 
1) до 10 простории 3.000 
2) над 10 простории ' 6.000 

За преглед на други 'градежни објекти (нови 
реконструирани или адаптирана, со цел за издавање 
на дозвола за употреба, се- плаќа 0,01% според 
пресметковната вредност на објектот. . 

8. За технички преглед на машински, елек-
трични и други постројки, кои според 
постојните прописи подлежат на задол-
жителен преглед заради добивање одо-
брение за употреба, се плаќа такса по 
работен час 1.500 

За технички преглед на моторни возила или 
приклучни возила што ги влечат моторните 
возила кои подлежат на регистрација за тех-^ 
ничќи преглед на земјоделските трактори 
или нивните приклучни возила , 1.500 
Таксата од став 1 се смета за секој започнат 
работен час -

Други такси 

1. За чување (депозит на пари, предмети 
и - хартии Од вредност што депонентите 
му ги даваат на чување на надлежниот 
орган се плаќа годишно за секое започ-
нати 5.000 динари од вредноста - 150 

Ако вредноста на предметот не е позната, таа 
ќе се утврди со процена 

Таксата од оваа точка се плаќа за првата го-
,дина однапред, а за другите години при подига-
њето на депозитот. Започнатата година се смета 
како цела. 

Ако депозитот по барање на депонентот-се пре-
несува од еден депозитор кај друг, за преносот се 
плаќа износот на едногодишната такса. 

Оваа такса не се плаќа за депозити што се по-
лагаат по барање на државните органи односно по 
службена должност, ако се подигаат во рок. 
2. За опомена со која обврзникот се пови-

кува да ја плати должната такса 300 
Член 3 

Учесниците во договорот се обврзуваат, најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на 
овој договор, да ги усогласат своите прописи со до-
говорот. 

Член 4 
Овој договор се смета склучен кога ќе го пот-

пишат овластените претставници на учесниците во 
договорот, 

Изменување PI дополнување на овој договор мо-
же да се врши по постапка која важи за неговото 
склучување. 

Барање за изменување и дополнување на дого-
ворот може- да покренува секој учесник во договорот., 

Член Гз 

Со денот на влегувањето во сила на овој договор 
престанува да важи Договорот за усогласување на 
административните такси („Службен весник на СРМ“, 
бр. 29/88). 

Член 6 

Овој договор влегува во сила со денот на објаву-
вањето' во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1989 година. 

П О Т П И С Н И Ц И : 

Собранието на СР Македонија, Собранието 
на град Скопје, Собранието на општината Бе-
рово, Собранието на општината Битола, Собра-
нието на општината Брод Македонски, Собра-
нието на општината Валандово, Собранието на 
општината Виница, Собранието на општината 
Гевгелија, Собранието на општината Гостивар, 
Собранието на општината Дебар, Собранието 
на општината Делчево, Собранието на “ општи-
ната Демир Хисар, Собранието на општината 
Кавадарци, Собранието на општината Карпош, 
Собранието на општината Кичево, Собранието 
на општината Кочани, Собранието на општина-
та Кратово, Собранието на општината Крива 
Паланка, Собранието на општината Крушево, 
Собранието на општината Куманово, Собрание-
то на општината Неготино, Собранието на оп-
штината Охрид, Собранието на општината При-
леп, Собранието на општината Пробиштип,, 
Собранието на општината Радовиш, Собранието 
на општината Ресен, Собранието на општината 
Свети Николе, Собранието на општината Цен-
тар, Собранието на општината Кисела Вода, 
Собранието на општината Гази Баба, Собрание-
то на општината Чаир, Собранието на општи-
ната Струга. Собранието на општината Стру-
мица, Собранието на општината Тетово, Соб-
ранието на општината.Титов Велес, Собранието 
на општината Штип. 

201. 
Врз основа на член 88 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието rta СРМ, 
собранијата на општините, “ собранијата на репуб-
личките самоуправни заедници од општествените деј-
ности и социјалната сигурност склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ 

И ПРИДОНЕСИТЕ 

Член 1 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, собранијата на општините и собранијата на 
републичките самоуправни интересни заедници од 
општествените дејноста и . социјалната сигурност 
(учесници во договорот тргнувајќи од значењето за 
изедначување на условите за стопанисување и од 
начелата дека секој е должен под еднакви услови и 
сразмерно на своите материјални можности да при-
донесу-ва за задоволување на општите општествени и 
заеднички потреби, како и од потребата преку поли-
тиката на даноци и придонеси во поголема мера да 
се поттикнува остварувањето на целите и задачите 
на економската и на социјалната политика, учесни-
ците во договорот се согласија со овој договор да се 
утврдат основите нд политиката на даноците и при-
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донесите, најниските и највисоките стапки на дано-
ците и придонесите, како и мерките за остварување 
на овие цели, 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласни со овој до-

говор да ри утврдат највисоките стапки на репуб-
личките даноци и збирните стапки на придонесите за 
задоволување на заедничките 'потреби во рамките на 
самоуправните интересни заедници од областа на оп-
штествените дејности и социјалната сигурност. 

Учесниците во договорот, во рамките на своите 
права и должности преземаат обврски со посебен 
договор, а во согласност со овој договор да ја утвр-
дат висината на стапките, олеснувањата и ослободу-
вањата од плаќање на општинските даноци и при-
донеси. 

Член 3 
'Учесниците во договорот се согласни при утврду-

вањето на обврските на организациите на здружен 
труд, на другите самоуправни организации и заедни-
ци и граѓаните, да водат сметка за потребата со по-
литиката на даноци и придонеси во поголема мера 
да го поттикнуваат производствениот труд и разво-
јот на одделни дејности, развојот на малото стопан-
ство, вработувањето и другите цели на општествено-
економскиот развој, отстранување на причинит“е за 
стекнување на доход кој не е резултат на трудот, 
како и за социјалната политика во тековната година. 

Даноци и придонеси на доходот на организациите 
на здружен труд 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласни просечната 

стапка на републичкиот данок од доход на органи-
зациите на здружен труд, дополнителниот републич-
ки данок од доход за ФЕНИ и на средства за пот-
тикнување, на развојот на земјоделството може да 
изнесува најмногу до 2,20'%. 

Збирната стапка на придонесите од доходот на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности и социјалната сигурност може да изнесува 
најмногу до 7,38'% од која.-

— збирната стапка ,на придонесите на републич-
ките самоуправни интересни заедници од општестве-
ните дејности и социјалната сигурност од 4,38%, и 

— збирната стапка на придонесите на општин-
ските самоуправни интересни заедници и самоуправ-
ните интересни заедници на градот Скопје најмногу 
до 3,00%. 

Даноци и придонеси од личните доходи 
на работниците 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласни стапката на 

данокот и придонесите од личен доход на работни-
ците да можат да изнесуваат и тоа:, 

— на републичкиот данок од личен доход на 
работниците до 1,3%; 

— на придонесите на републичките самоуправни 
интересни заедници од општествените дејности и со-
цијална сигурност, од стопанство до 18,20% и од не-
стопанството до 22,37%; 

— на придонесите на општинските самоуправни 
интересни заедници и на самоуправните интересни 
заедници на градот Скопје, од стопанството 18,30% 
и нестопанството до 22,60%. \ 

Даноци и придонеси од личен доход 
од земјоделска дејност 

Член 6 
Учесниците во договорот се согласни збирната 

стапка на даноците и придонесите од личниот доход 
од земјоделска дејност за обврзниците чија основна 
дејност им е земјоделската да изнесува најмногу до 
55% и тоа: 

— стапките на републичкиот данок од личен 
доход од земјоделска дејност и на придонесите на 
републичките самоуправни кнтересни заедници нај-
многу до 17% и 

— стапките на општинскиот данок од личен до-
ход од земјоделска дејност и на придонесите на оп-
штинските самоуправни интересни заедници до, 38%. 

Стапките на зафаќање по основа на даноци и 
придонеси, од личен доход од земјоделска дејност 
на обврзниците на кои земјоделството не им е основ-
на дејност збирно да изнесуваат во висина на стап-
ките на обврзниците — земјоделци. 

Даноци и придонеси од личен доход од вршење 
на стопанска дејност 

Член 7 
Учесниците во договорот се согласни збирната 

стапка на даноците и придонесите од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност да не 
може да биде. пониска од 45% ниту повисока од 
55% и тоа: 

— збирните стапки на републичките даноци и 
придонеси на републичките самоуп; авни интересни 
заедници — 16,5% и 

— збирните стапки на општинските даноци и 
придонесите на општинските самоуправни интересни 
заедници - од 2^% до 38,5% 

Член 8 
Учесниците во договорот се согласни стапката 

на данокот од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност што се плаќа според вистинскиот 
доход на основиците во висина од трикратниот про-
сечен годишен личен доход на стопанството во оп-
штината да изнесува најниско 5%. 

Стапките на општинскиот данок за следниве деј-
ности да изнесуваат најниско и тоа: 

— 10% за лекарска, слаткарска, козметичарска, 
фризерска( за жени) и ц в е ќ а р к а дејност; 

— 12% за златарска, месарска, прометна, авто-
механичарска, автолакерска, автоелектричарска и ав-
толимарска дејно-ст,-

— 15% за градежни услуги и услуги со градежна 
механизација, автопревозничка, пластичарска, за бу-
тици (конфекција) и угостителска дејност,-

Учесниците во договорот се согласни стапките 
на општинскиот данок од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност на основците над три-
кратниот просечен годишен личен доход на стопан-
ството во општината да бидат повисоки од стапките 
на општинскиот данок од о в о ј член за пет процентни 
поена. 

Член 9 
Учесниците во договорот се согласни стапките на 

данокот од личен, доход од вршење на стопанска деј-
ност што се плаќа по одбивање (во процент) од секој 
поединечно остварен бруто-приход да изнесува од 
5% до 55% зависно од видот на дејноста и од оства-
рените приходи и тоа: 

1. По стапка од 5% на-
— приходите од работи со употреба на сопстве-

на физичка сила, товарење, растоварање, сечење на 
дрва чистење и ископ на земја. 

2. По стапка од 10% на: 
— приходите што ги остваруваат застапниците 

на Југословенската лотарија од продажба на лозови; 
— приходите остварени по пат. на продажба на 

весници, списанија, книги и други публикации и сла-
долед,-

— приходите што ги остваруваат застапниците 
на осигурителните заводи, инкасаторите, контроло-
рите и туристичките информатори; 

— приходите, остварени од вршење на работи во 
рамките на статистичките истражувања (проценува-
чи, попишувач,и ИТН.); 

— приходите што ги остваруваат манекените (ма-
некенките) каскадерите, артистите и филмските ра-
ботници, кои остваруваат приходи од продуцентските 
и други организации; 

— приходите на судии-поротници, судски и дру-
ги вештаци, судски преведувачи и стечајни управ-
ници; и 

— приходите остварени ед стенографија, дакти-
лографка , стенодактилографија, картографија, ното-
графија, техничка коректура и цртежи. 



Стр. 438 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јуни 1989 

3. По стапка од 20% на- сите останати приходи 
што ги- остваруваат граѓаните, а кои не се наброени , 
во овој , член. 

4. По стапка од 55'% на- приходите кои произле-
гуваат од граѓанско-правен однос, договор за дело, 
доколку не се наброени во точка 2 од овој член. 

Член 10. 
Учесниците во договорот се согласни данокот од 

личен доход од самостојно вршење на стопански и 
на нив слични дејности за обврзниците што данокот 
го плаќаат во годишен паушален износ да го пропи-
шат општините и тоа-

1) за даночните обврзници што се занимаваат со 
земјоделска дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредна дејност — од 200.000 до 600.000 ди-
нари ; 

2) за даночните обврзници што стопанската деј-
ност ја вршат без деловна просторија, освен превоз-
ниците со товарни патнички моторни возила и обврз-
ниците што вршат град,ежни услуги — од 300.000 до 
800.000 динари,-

3) за даночните обврзници што вршат услуги 
- повремено и без постојано место на работа — од 
400.000 до 900.000 динари; 

4) за' даночните обврзници што вршат услуги 
4 претежно' со употреба на сопствена работна сила 

(пистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва и др.) -
од 100.000 ДО 500.000 -динари, 

5) за даночните обврзници — инвалиди, со инва-
лидност од најмалку 50%, под услов да не користат -
дополнителен труд повеќе од еден работник — од 

, 100.000 до 500.000 динари; и 
6) за даночните обврзници постари од 60 години 

- - мажи и 55 години жени, што вршат занаетчиски 
и други услуги а дејноста ја вршат сами — од 

100.000 до 500.000 динари. 

Член 11 
Учесниците во договорот се спласни, даночните . 

ослободувања и олеснувања утврдени со -Законот за 
даноците на граѓаните и Законот за републичките 
даноци на граѓаните да важат и за наредната година -

Даночните обврзници на данокот, од' стопанска 
дејност кои за прв пат почнуваат да вршат стопанска 
дејност се ослободуваат од плаќање на данок за 
време од две- години, а за третата им се дава' олес-
нување во вид на намалување на данокот од 50%, 
доколку најмалку уште три години продолжат со 
вршење на дејноста. 

Ако даночниот обврзник престане да ја врши 
дејноста пред истекот на рокот од три години дол-
жен-е да го плати данокот зголем-ен со казнена ка-
мата со примена на стапки што важеле во тој пе-
риод. 
Даноци и придонеси од личен доход од самостојно 

вршење на професионална дејност 

Член 12 
Учесниците во договорот се согласни стапката на 

данокот од личен доход од самостојно вршење на 
професионална дејност што се плаќа според вистан-' 
ски доход на основиците во висина до трикратниот 
просечен личен доход на стопанството во општината 
за годината за која се врши облогот д а ' изнесува 
најниско 5%. -

Учесниците во договорот се согласни стапките 
на данокот од личен доход од самостојно вршење на 
професионална дејност на основиците над трикрат-
ност просечен годишен личен доход на стопанството 

, во општината да бидат повисоки од стапките на оп-
штинскиот данок од став -1, на овој член најмалку за 
пет процентни поена. 

Стапките на придонесите на самоуправните инте^ 
ресни заедници збирно да изнесуваат во висина на 
збирот на. стапките што ги плаќаат работниците во 
нестопанскитс дејности. 

Член 13 
! 

Учесниците во договорот се согласија да обезбе-
дат годишниот паушален износ на данокот, од про-

фесионална дејност да изнесува најмалку 2%. од го-
дишниот просечен личен доход на работниците во. 
здружениот труд во Републиката. 

Данок од надоместок од авторски права, патенти 
и технички унапредувања 

Член 14 
Учесниците во договорот се согласни стапките на 

данокот од надоместокот од авторски права, патенти 
и технички унапредувања да изнесуваат од 7% до 
25% во зависност од видот на авторското, право, 
односно творба а за надоместоци за патенти и тех-
нички унапредувања 3'%. 

Член 15 
Учесниците во договорот се согласни стапките на 

надоместокот од авторски права, патенти и технички 
унапредувања, кој се плаќа во процент од секој по-
единечно остварен бруто-приход, да изнесува 7% на 
надоместокот за патенти и технички унапредувања 
- 3%. 

Член 16 
Учесниците во договорот се согласни да пропи-

шат зголемена стапка од 5G% за надоместокот од 
авторски права, патенти и технички унапредувања за 
обврзниците на данокот што остваруваат надоместок 
по основа на пренесено односно наследено авторско 
право. 

Данок на приходи од имот и имотни права 

Член 17 
Учесниците во договорот се согласни да пропи-

шат стапки на данокот од приходи на имот и имот-
ни права да изнесуваат: ' 

На основица Се плаќа данок На основица 
(износ и стапка) над 

Член 18 
Учесниците во договорот се согласни да про-

пишат стапка на данокот на приходи од имот и 
имотни права од 20% за странски физички и правни 
лица. ' 

Данок на имот 

Член 19 
Учесниците во договорот се согласни данокот на 

имот да се плаќа во годишен паушален износ по м2, 
,по следните износи.-

1. Станбени згради и станови 

2) Станбени згради и станови изградени 
од цврст материјал 

Ако површината 
изнесува м2 

Се плаќа данок 
износ и п о м2 

^динари -
На површина 

над м2 -

до 45 м2 700 дин. 
од . 45 ДО 60 м2 31.500 4 , 900 Дин. 45 м2 

од 60 ДО 80 м2 45.000 4 1100 дин. 60 м3 

од 80 до 100 м2 67.000 4 1300 Дин. 80 м2 

од 100 ДО 120 м2 93.000 4 1500 Дин. 100, м2 

од 120 ДО 150 м2 123.000 4 1700 дин. 120 м2 

од 150 ДО 200 M2 164.000 4 1900 дин. 150 М2 

од 200 до 250 M2 259.000 4 2100 Д и н . 200 М? 
од 250 ДО 300 м2 „ 364.000 4 2300 Дин. 260 М2 

над 300 м2 479.000 4 2500 дин. зоо М2 
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3) Станбени згради и станови изградени од мешови-
тиот материјал 

Член 20 
Учесниците во договорот се обврзуваат да про-

пишат данок на имот за движен имот да се плаќа 
и тоа: 

1. За патнички моторни возила 1 “ 
— со работна зафатнина на моторот над 1,6 Л 

до 2,0 Л, во износ од 60.000 динари-; и 
. — со работна зафатнина на моторот над 2.0 Л,' 

во износ од 100.000 динари. 

2. Товарни моторни и приклучни возила и тоа: 

— за товарните моторни и приклучни возила, 
во износ од 100.000 динари од ТОН НОСИВОСТ; 

,— .за трактори во износ од 50.000 динари; 
— за тракторски приколки 25.000 по . тон на . но-

сивост; и 
— за комбајн во износ-од 250.000 динари, 

3. Пловни објекти 

За пловни објекти над 8 м. должина, во износ 
од 100.000 динари.. 

Данок на ,наследство и подарок 

Член 21 
Учесниците ,во договорот се согласни данокот на 

наследство и подарок за втор и натамошен наследен 
ред да се плаќа но следниве стапки: 

Ако даночната 
основица изнесува Стапка 

до 15.000.000 5% 
15.000.000 до 40.000.000 10% 
40.000.000 Д о 70.000.000 15% 
70.000.000 ДО 90.000.000 20% 
90.000.000 до 110.000.000 25,0/о 

110.000.000 до 130.000.000 30% 
над 130.000.000 40% 

Учесниците во договорот се согласни данокот на 
наследство и подарок за. обврзниците кои во однос 
на оставителот односно дарителот не се наоѓаат во 
наследен ред да се плаќа по стапките предвидени 
во член 24 од овој договор. 

Данок на добивка од игри на среќа 

, Член 22 
Учесниците во договорот се согласни стапката на 

општинскиот данок.на добивка од игри на среќа да 
изнесува 

над На основица 
до износ се плаќа данок 

стапка 
150.000 
600.000 

3.000.000 
15.000.000 
зо.ооо.ооо 

600.000 
3.000.000 

15.000.000 
30.000.000 

15% 
67.500 4 17% 

. 475.500 4 20% 
2.875.500 4- 25'%) 
6 625.500 4- 30%) 

на ос. над 
600.000 

з.ооо.ооо 
15.000.000 
зо.ооо.ооо 

до 8.000 10% 
8.000 до 10.000 800 + 15% 

10.000 - до 30 000 1.100 + 20% 
30.000 ' ДО 50.000 5,100 +" 25% 
50.000 ДО 70.000 10.100 + 30% 
70.000 ДО 100.000 16.100 + 40% 

над 100.000 28.100 + 50% 

8.000 ДИН. 
10.000 ДИН. 
30 ООО ДИН. 
50.000 ДИН. 
70.000 ДИН. 

.100.ооо дин. 

-Член 23 -
Учесниците“ во договорот се согласни стапката на 

општинскиот данок на промет на недвижности и пра-
ва да изнесува 15% на прометната вредност на гра-
дежните објекти, а на разликата помеѓу прометната 
'л градежната вредност да се плаќа по м2 на име 
данок и тоа: 

. Разлика по Се плаќа данок На разлика 
м2 динари (износ и стапка) над 
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Член 24 
Учесниците во договорот се согласни стапките на 

данокот на промет на недвижности и права да изне-
суваат и тоа: 

— за земјоделско земјиште — 15% на промет-
ната вредност по М2; и 

— за градежно земјиште што не е поопштестве-
но и друго земјиште што не служи за земјоделски 
цели, според прометната вредност по м2 и тоа: 

На основица 
по м2 Стапка 

до з.ооо 20% 
над 3.000 ДО 4.oqo 25%) 
над - 4.000 до 5.000 30"% 
над 5.000 До 6.000 35% 
над 6.000 до 7.000 40% 
над 7.000. до 8.000 45%) 
над. 8.000 до 9.000 50% 

над 9.000 55%о 

Данок на вкупниот приход на граѓаните 

Член 25 
Учесниците во договорот се согласни да обезбедат 

данок на вкупниот приход на граѓаните да се“ плаќа 
по следниве стапки: 

Ако основицата 
на данокот 
изнесува 

Се плаќа данок 
износ и стапка 

На основица 
над 

до l.ooo.ooo 3% 
l.ooo.ooo до 2.000.000 30.000 6% 1.000.000 
2.000.000 до 3.000.000 90.000 11%) 2.000.000 
з.ооо.ооо до 4.000.000 200.000 17% з.ооо.ооо 
4.000.000 до 6.000.000 370 ООО 25%о . 4.000.000 
6.000.000 до 8.000.000 870.000 34% 6.000.000 
8.0Q0.000, до 10.000.000 1550.000 44% 8.000.000 

10.000.000 до 12.000.000 2430.000 55% 10.000.000 
12.000.000 до 14.000.000 3530.000 67% 12.000.000 

над 14.000.000 4870.000 80% 14.000.000 

Член 26 
Учесниците во договорот се согласни спроведува-

њето на овој договор да го следи Извршниот совет 
на Собранието на СРМ, да ги известува учесниците 
и да им предлага мерки во врска со неговото спро-
ведување. 

Член 27 
Овој договор се смета за склучен кога \ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во овој договор. 

Член 28 

Овој договор влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

ПОТПИСНИЦИ: 
Собранието на СР Македонија, Собранието на 
општината Берово, Собранието на општината 
Битола, Собранието на општината Брод Маке-
донски, , Собранието на општината Валандово, 
Собранието на општината Виница, Собранието 
на општината Гевгелија, Собранието на општи-
ната Гостивар, Собранието на општината Дебар,^ 
Собранието на општината Делчево, Собранието 
на општината Демир Хисар, Собранието на 
општината Кавадарци, Собранието на општи-
ната Карпош, Собранието на општината . Киче-
во, Собранието на општината Кочани, Собра-
нието на општината Кратово, Собранието на 
општината Крива Паланка, Собранието на оп-
штината Крушево, Собранието на општината 
Куманово, Собранието на општината Неготино, 
Собранието на општината Охрид, Собранието 
на општината Прилеп, Собранието на општи-
ната Прробиштип, Собранието на општината 
Радовиш, Собранието на општината Ресен, Со-
бранието на општината Свети Николе, Собра-
нието на општината Центар, Собранието на 
општината Кисела Вода, Собранието на општи-
ната Гази Баба. Собранието на општината Ча-
ир, Собранието на општината Струга, Собра-
нието на општината Струмица, Собранието на 
општината Тетово, Собранието на општината 
Титов Велес. Собранието на општината Штип, 
Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на 'пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита, Собранието на Републичката 
заедница за научно-истражувачка дејност, Со-
бранието на Републичката самоуправна инте-
рересна заедница на културата, Собранието на 
Републичката самоуправна заедница за врабо-
тување, Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општестве- . 
на заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита, Собранието на Републичката 
заедница за насочено образование. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА 

202. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82, 
13/86 и 28/88), и член 18 од Статутот на Републич-
ката СИЗ за патишта, Собранието на Републичката, 
самоуправна интересна заедница за патишта — Скоп-
је, на седницата одржана на 25 мај 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

I) За моторни и приклучни возила се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во ната-
мошниот текст: патарина) за периодот о д 12 месеци 
и тоа: 

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

специјални товарни возила наменети за превоз на 
определени товари, според носивоста и тоа: 

— носивост до 3 тони 66.400 дин. за секој тон 
носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони 198.600 дин. 4-
89.400 динари за секој тон носивост над 3 тони,-

— со носивост над 8 до 10 тони 646.000 динари 
-f 96.000 за секој тон носивост над 8 тони,-

— со носивост над 10 тони 838.000 динари 4-
112.000 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возила не е изразено 
во цели тони, патарината се плаќа за носивост до 
половина тон во висина до 5 0 0 / о од износот опреде-
лен за еден тон, а за носивост над половина до 
500/о од износот определен за еден тон, а за носи-
вост над половина до полн тон — во износ опреде-
лен за цел тон. 

б) '3а товарни трицикли со носивост до 400 кгр. 
- како за моторциклите наведени во оваа точка под 
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9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост над 400 кгр. -+- 7600 
динари. 4 t 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани возила 
(комби) за превоз на патници 7.600 динари за секое 
патничко седиште, а 50% од овој износ за секое 
регистрирано место за стоење во овие возила. 

3. За работни возила без ог“лед на носивоста и 
тежината 18.800 динари за секое возило. 

Работни возила во смисол на оваа точка се: 
противпожарни возила, кинематографски возила, во-
зила за телевизиско снимање, амбулантен возила за 
радиофлуорографско снимање, возила за дезинфек-
ција, 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 овој 
смисол. 

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 35.400 динари за секој 
тон носивост 

— со носивост над 3 до 8 тони 106.600 динари -f 
49.000 динари за секој тон носивост над 3 тони. 

со носивост над 8 тони до 10 тони' 349.400 
динари -f- 57.000 динари за секој тон носивост над 
8 тони, 

— со носивост над 10 тони 493.400 динари 4-
72.600 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 е - 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 8.600 динари 
за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за 
секое регистрирано место за стоење. 

в) За работни приколки 8.600 динари за секоја 
приколка без 01лед на тежината. 

5. За влечни возила 

а) За трактори 

- до 900 CM3 27.000 
- над 900 до - 1350 CM3 40.000 
- над 1350 до 1800 CM3 58.000 
- над 1800 до 2500 CM3 85.000 
- над 2500 до 3150 CM3 127.000 
- над 3150 CM3 . 184.000 

на моторот и тоа : 

- до - 125 CM3 8.600 
- над 125 до 250 CM3 12.000 
- над 250 ДО 500 CM3 15.600 
- над 500 до 1.000 CM3 18.600 
- над 1000 CM3 22.000 

10. За комбинирани возила: 
— за секој тон носивост по 66.400 динари, + 

7.600 динари за секое патничко седиште. 
И) Имателите на моторни возила плаќаат надо-

месток пред поднесување барањето за регистрација 
односно продолжување на регистрацијата на возилата 
и тоа во еднократен износ однапред за 12 месеци, 
опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистраци-
јата односно, продолжување на регистрацијата. 

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

Имателот на моторното возило што пр.ивремено 
го регистрира своето возило за време покусо од 12 
месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој 
временски период. 

IV) Ако имателот на моторното возило или при-
клучно возило, возилото го одјави пред истекот на 
времето за кое платил патарина, може во рок од 
3 месеци по одјавувањето да бара враќање на пла-
тена патарина за сите преостанати цели месеци кај 
Општинскиот орган на управата надлежен за финан-
сии. 

V) 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 пла-
ќа патарина. 

VI) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување на виси-
ната и начинот на плаќање на надоместокот за ко-
ристење на јавните патишта што се плаќаат на мо-
торните и приклучните возила („Службен весник на 
СРМ“ бр. 2/89). 

VII; Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 14-923/4 
25 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, с. р. 

- Д О 1 8 K W ( 2 5 к Ѕ ) 1 3 . 6 0 0 
- над 18—29 KW (25—40 кЅ) 20.000 
- н а д 2 9 — 4 6 k W ( 4 0 — 6 5 к Ѕ ) 2 7 . 4 0 0 
- - н а д 4 6 k W ( н а д 65 к Ѕ ) 3 4 . 0 0 0 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носи-
вост 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 
7 3 . 6 0 0 динари. 

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

6. За специјални возила за превоз на определени 
лица 18.600 динари за секое возило. 

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

Динари РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

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 50.000 динари, ча такси возилата 4- 143.000 
динари. 

9. За моторцикли според работната зафатнина 

203. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83, 43/85, 50/87 и 27/88), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита во Скопје, на .заедничка седница на сите 
собори, одржана на 7 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А О Д Л У К А Т А З А 
У Ч Е С Т В О Т О Н А К О Р И С Н И Ц И Т Е В О Т Р О Ш О Ц И Т Е 

З А З Д Р А В С Т В Е Н А З А Ш Т И Т А 

Член 1 
Во член 2' став 1 точка 1 од Одлуката за учес-

твото на корисниците во трошоците за здравствена 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 44/88 и 
14/89), бројката „700" се заменува со бројката „1500". 

Член 2 
Во член 4 став^ 1 точка 2, точката и запирката 

на. крајот се бришат и додаваат зборовите: „и за 
добивање на ортопедски справи и помагала во врска 
со повреда на работа и професионални болести“. 

Член з 
Оваа одлука в негува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-1270/1 
7 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Кирил Апостолов, с. р 
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204. 
Врз основа на член 64 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен- весник на СРМ“ бр. 
10/83, 43/85, 50/87 и, 27/88), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита во Скопје, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 7 јуни 1989 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОПИШУ 

ВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

кој ќе се врши пропишување и издавање на лекови. 

Член -2 
Лекови можат да пропишуваат само лекари од 

општа “медицина и лекари стоматолози кои имаат 
право самостојно да укажуваат здравствена заштита, 
како и лекари специјалисти од општа медицина, 
медицина на трудот, гинекологија, педијатрија, сто-
матологија, пнеумофтизиоДогија, радиологија, физи-
кална медицина и рехабилитација, дерматовенероло-
,гија и училишна медицина кои работат во примар-
ната здравствена заштита. 

Член 3 
Пропишувањето и издавањето на лекови на ко-

рисниците на правата од здравствена заштита се вр-
ши на образец рецепт и тоа: -

1. Образец РП-1 — рецепт з,а работничко осигу-
рување во бела боја на бездрвна педесетграмска хар-
тија со формат 10x20 см, 

2. Образец РП-2 — рецепт за корисници ослобо-
дени од партиципација, во сина боја на кулер педе-
сет и шест грамска хартија со формат 10x20 см. 

3. Образец РП-3 — рецепт за земјоделско оси-
гурување в,о зелена боја на кулер педесет и шест 
грамска хартија со формат 10x20 см ; 

4. Образец PIT-4 — рецепт за осигурување по 
конвенции во жолта боја на. кулер педесет и шест 
грамска хартија со формат 10x20 см. 

Член 4 
На еден рецепт може да се препише само еден 

лек и само за едно лице. 

Член 5 
Образецот на рецепт од член 3 став 1 точка 1, 2, 

3 и 4 од овој правилник е составен дел на овој пра-
' вилник. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во Сила на овој - пра-

вилник престанува да важи Упатството за обрасците 
за евиденција во спроведувањето на здравственото 
,осигурување, во делот што се однесува за пропишу-
вање на образецот рецепт („Службен весник на СРМ“ 
бр. .21/72), донесено од републичкиот секретар за 
труд. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот' ден по 

објавувањето во . „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јули 1989 година. -

Бр. 08-1267/1 
7 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Кирил Апостолов, с. р 
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политичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувач-
ка од периодот јануари — јуни 1989 година („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 77/88 и 17/89), а согласно на 
член 46 алинеја 10 од Статутот на ОСИЗ за социјал-
на заштита — Гостивар-, Извршниот одбор на Со-

“бранието на ОСИЗ за социјална заштита на седни-
цата одржана на 12 мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ПА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 

НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - ГОСТИВАР 

Член 1 
Се намалува стапката на придо,несот од доходот 

од стопанство и тоа' од 0,38%. на 0,35%. 
Член 2 

Уплатата на придонесот. од доход од стопанство 
по стапка од 0.35% ќе се применува од 1 мај 1989 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува. од 1 мај 1989 година, 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Член 4 
Со- оваа одлука се ,врши измена и дополнување 

на Одлуката бр. 0801-48/1 од 12 мај 1989 година во 
член 1 точка 1 се изменува само стапката на при-
донес од доход од Стопанство на 0,35% со важност 
од 1 мај 1989 година. 

Бр. 0801-48/2 Претседател, 
12 мај 1989 година Љубиша Влаховиќ, с. р. 

Гостивар 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ГОСТИВАР 

205. 
Врз основа на член 7 став 4 и член 9 од Зако-

нот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства на општествено-

206. 
Врз основа на член 11 став 1 “точка 3 од-Зако-

нот за самоуправните интересни - заедници, член 19 
од Самоуправната спогодба за основање на интересна 
заедница за срцијална заштита, член 106 од Законот 
за 'социјална заштита („Службен- весник на СРМ“ 
бр. 9/86) и ,член 46 алинеја 10 од Статутот на, ОСИЗ 
за социјална заштита — Гостивар, Извршниот одбор 
на Собранието на О.СИЗ за социјална заштита на 
седницата одржана на .12 мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ГОСТИВАР 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за обезбедување средства на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Гостивар и тоа: 
1. придонес од доходот од стопанство по 

стапка од ' 0,38%; 
2. придонес од личен доход од работе.н од-

нос од не стопан ство по стапка од 0,30%; 
' з. придонес од личен, доход од- земјодел-

ска дејност по стапка од 1%; 
4. .придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност по стапка од ' 1%; 
5. придонес од личен доход од нестопански 

дејности по стапка од 1% ; 
6. придонес од личен доход од даночни об-

врзници од стопанска и професионална 
дејност кој данокот го плаќаат во пау-
шален износ по стапка од 10%. 

II 
Обврзници на придонесот од доход за социјална 

заштита се основните организации на Здружен труд 
и другите корисници на општествени средства, распо-

“ редени со одлуката за утврдување на стопанските' и 
нестопанските .дејности („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 14/77 и 18/80) во областа на дејностите од 01 
до 11. 

III 
Основица за пресметување на месечната аконта-

ција на придонесот од доходот на организациите на 
Здружен труд претставува остварениот доход. Осно-
вицата за пресметување на месечната аконтација на 
придонесот одТ доходот на организациите на Здружен 
труд претставува остварениот доход валоризиран со 
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процентот на кумулативкиот пораст на цените на 
мало во Републиката согласно член 17 став 2 од За-
конот за данок од доход на организациите на Здру-
жен труд. 

IV 
Обврзниците од точка 2 на оваа одлука придо-

несот од доход за ОСИЗ за социјална заштита — Го-
стивар, го плаќаат по стапка од 0,38%. 

V 
Работниците што остваруваат личен доход од 

работен однос освен работниците и вработените кај 
обврзниците од областа на дејноста од 01 до 11, 
плаќаат придонес за ОСИ?, за социјална заштита — 
Гостивар, од личен доход од работен однос по стап-
ка од 0,30%. 

Организациите на Здружен труд од основното, 
средно насочено образование, ученичките домови и 
од социјалната заштита ќе уплатат придонес во 
висина од 50%, а организациите од општествената 
заштита на децата, организациите што . вршат дејност 
и заштита на културни блага и од областа на сцен-
ско-музичките де јност во висина од 70% од општа-
та стапка на придонесот од личен доход од работен 
однос што ја уплатуваат организациите на Здружен 
труд и другите корисници на општествени ѕ средства 
утврдени во став 1 на оваа точка. 

VI 
Во поглед на роковите и начинот на пресмету-

вањето. уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доходот ќе се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данок на дохо-
дот на организациите на Здружен труд, а за придо-
несот од личниот доход ќе се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за даноци на граѓаните. 

VII 
Со денот на влегувањето на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на висината 
на стапките на придонеси на ОСИЗ за социјална 
заштита — Гостивар, под бр. 0801-34 од 28 март 
1989 година. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на. СРМ“ 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 0801-48/1 Претседател, 
12 мај 1989 година Љубиша Влаховиќ, с. р. 

Гостивар 

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ РАСПОЛАГА СО 
СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА: 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
(Пречистен текст) Цена 32.500 дин. 

КРИВИЧЕН ЗАКОН .НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

Трето изменето и дополнето ' 
издание Цена 27.500 дин. 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 30.000 дин. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

— со судска практика и со предметен регистар -
Трето изменето и дополнето издание 

Цена 25.000 дин. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 

— со предговор и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 15.000 дин 
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

— со упатство — 
Цена 4.000 дин. 

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 17.500 дин, 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И 
ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика и со регис-
тар на поимите — 

Второ изменето и дополнето издание 
Цена 24.000 дин. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Цена 17.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И 
ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Цена 10.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

(Пречистен текст) 
Цена 22.500 дин. 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА. МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

книга Ш 
Цена 35.000 дин. 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И 
СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

книга II 
Цена 20.000 дин. 

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
/ Цека 20.000 дин. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА 
УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 15.000 дин. 

СОДРЖИНА 
415. Одлука за помилување на осудени лица — 429 
416. Одлука за пропишување на мерка на не-

посредна контрола на цените — давање 
согласност за цени за определени произ-
води - - - - - - - - - 429 

417. Одлука за распоредување на средства од 
- игрите на среќа и од забавните игри на 

автомати во 1989 година — — — — 430 
418. Одлука за изменување на Програмата за 

користење средства ,за изградба, доград-
ба, адаптација и опремување на правосуд-
ните згради и казнено-поправните устано-
ви за 1989 година — - — — — — 4з0 

419. Одлука за доделување на наградата „25 
Мај“ за 1988 година — — — - — — 430 

420. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 190/88 од 5 април 1989 година — 431 

421. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 169/88 ОД 10 мај 1989 година — “ — 432 

422. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У, бр. 19/89 од 10 мај 1989 година — — 433 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

200. Договор за усогласување на администра-
тивните такси — — .— — — — — 433 

201. ,,Договор за основите на политиката на да-
- ноците и придонесите — — — — — 436 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

202. Одлука за определување на висината и на-
чинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се пла-
ќаат на моторни и приклучни возила — 440 

203. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за учеството на корисниците во тро-
шоците за здравствена заштита — — — 441 

204. Правилник за пропишување на образец за 
пропишување и издавање на лекови — — 442 

?05. Одлука за намалување на висината на 
стапките на придонеси на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Гостивар — — — — 443 

206. Одлука за утврдување на висината на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита — 
Гостивар — — - — — — - — 443 
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