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

Среда, 9 март 1988 
С к о п ј е 

Број 7 Год. Х1ЛУ 

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 800 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

83. 

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 НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за намалување на пресме-
тувањето на амортизацијата на општествените сред-
ства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-575/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА 

АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд и другите ко-

рисници на општествени средства до кра јот на 1990 
година можат да го намалат пресметувањето на аморти-
зацијата до 50% за градежните објекти кои служат за 
вршење на дејностите што со Одлуката за единстве-
ната класификација на дејностите („службен лист на 
СФРЈ" број 34/76, 72/82, 77/82 и 71/83), се распоре-
дени во областа 12 — Образование, наука, култура и 
информации, освен за издавачката и новинско-^изда-
вачката дејност (лодгрупа 12031), радиото и телевизи-
јата (подгрупа 12035) и кинематографијата (подгру-
па 12036), во областа 13 — Здравствена и социјална 
заштита, ошен дејноста на аптеките (под груд а 13016). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1988 година. 

84. 
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 
8А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИ-
ТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА 

СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

Се прогласува Законот за учество на Социјалис-
тичка Република Македонија во финансирањето на 
штедењето, сулституцијата и рационалното користе-
ње на сите видови енергија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-574/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕ-
ЊЕТО, СУПСТИТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КО-

РИСТЕЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на обезбеду-

вањето на средствата за учество на Социјалистичка 
Република Македонија во финансирањето на штеде-
њето, супституцијата и рационалното користење на 
сите видови енергија. 

Член 2 
Средствата за финансирање на намената од член 

1 на овој закон се обезбедуваат со издвојување на 
0,5% од доходот на организациите на здружениот 
труд. 

Основица за издвојување н а средствата од став 1 
на овој член претставува основицата за пресметување 
на данокот од доход на организациите на здруже-
ниот труд. 

Член з 
Средства за намените од член 1 на овој закон 

издвојуваат основните организации на здружениот 
труд, работните организации кои во својот состав не-
маат основни организации н а здружен труд, земјо-
делските и други задруги, договорните организации 
на здружениот труд, работните заедници што во ор-
ганизациите на здружениот труд вршат определени 
работи од заеднички интерес за основните организа-
ции во нивниот состав, работните заедници што так-
вите работи ги вршат за земјоделска и друга зад-
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рута, деловните заедници, банките, заедниците за 
осигурување имоти и лица и други финансиски орга-
низации и други ф о р м и на здружување н а трудот и 
средствата (основна организација и друга самоуправ-
на организација и заедница), кои во Одлуката за 
единствана к л а с и ф и к а ц и ј а н а дејностите („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 
76/85, 28/86, 72/86 и 78/87), се распоредени во областа 
од 01 д о 11 и 'во областа 12, подгрупата 120363 — 
Изна јмување и дистрибуција н а филмови . 

Средства издвојуваат и основните организации и 
другите самоуправни организации и заедници, чие 
седиште се наоѓа во друга социјалистичка република 
или социјалистичка автономна покраина , з а доходот 
што го остваруваат во делот на организаци јата однос-
но заедницата, к о ј а т р а ј н о врши дејност н а терито -
ријата на Социјалистичка Република Македонија . 

Под тра јно вршење на дејноста се п о д р а з б и р а 
вршење н а дејноста на јмалку 6 месеци, односно 3 ме-
сеци — ако дејноста се в р ш и сезонски. 

Член 4 
Средствата од член 2 н а овој з акон се уплату-

ваат н а посебна републичка сметка — Средства з а 
штедење, супституција и рационално користење на 
сите .видови енергија . 

Средствата од став 1 н а овој член ќ е се користат 
според П р о г р а м а т а з а штедење, супституција и ра-
ционално користење на сите видови енергија до 2000 
година, ш т о ј а донесува И з в р ш н и о т совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија . 

Член 5 
Во однос н а пресметувањето и уплатувањето на 

средствата, се применуваат одредбите од Законот з а 
данокот од доход н а организациите на здружениот 
труд, 

Член 6 
Н а д л е ж е н орган з а постапување по одредбите на 

Законот з а санација и престанок на организациите 
н а здружениот труд з а ослободување, з а одлагање 
н а плаќањата или за намалување н а обврските н а 
организациите на здружениот труд во предсанацио-
ната постапка и постапката з а санација , по обврски-
те утврдени со овој закон, е И з в р ш н и о т совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник н а Социјалис-
т и ч к а Република Македонија" . 

85. 
Врз основа н а член 376 став 1 алине ја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството на Социјалистичка Република М а -
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ" ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕ-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРО-
ИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА 
1 

Се ^прогласува Законот з а привремена з а б р а н а н а 
располагањето со општествени средства з а несто-
пански и ^ п р о и з в о д с т в е н и инвестиции во 1988 го-
дина, 

ш т о Собранието н а Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата н а Соборот на 
здружениот труд, о д р ж а н а на 23 ф е в р у а р и 1988 го-
дина. 

Бр. 08-573/1 
23 ф е в р у а р и 1988 година Претседател 

Скопје на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ 

И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕСТИЦИИ 
ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува привремена з а б р а н а 

на располагањето со општествени средства во соглас-
ност со Законот з а привремено ограничување н а рас-
полагањето со општествените средства за нестопан-
ски и ^ п р о и з в о д с т в е н и инвестиции во 1988 година 
(„Службен лист н а СФРЈ", бро ј 84/87 — Сојузен з а -
кон) и се определува износот н а средства ко ј во 1988 
година м о ж е д а се користи за не стопански и ^ п р о -
изводствени инвестиции. 

Член 2 
Корисниците на општествени средства од член 1 

од Сојузниот закон, м о ж а т д а располагаат со опште-
ствени средства з а прибавување на градежни објекти 
и предмети н а опрема или за други инвестиции ш т о 
се наменети з а вршење на работи н а нестопанска и 
^ п р о и з в о д с т в е н и дејности во 1988 година во вкупен 
износ од 4.109 милиони динари. 

Член 3 
И з в р ш н и о т совет н а Собранието на Социјалистич-

ка Република Македони ја во рок од 30 дена од денот 
на (влегувањето во сила н а овој закон, ги утврдува 
корисниците н а општествени средства и износот на 
средства ш т о во 1988 година м о ж а т да го користат 
за не стопански и ^ п р о и з в о д с т в е н и инвестиции, во 
рамките на износот на средствата од член 2 на овој 
закон, врз основа на барање што се доставува до ре-
публичкиот орган на управата н а д л е ж е н з а работите 
н а финансиите во рок од 15 дена од денот на влегу-
вањето во сила н а овој закон. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 
— назив и н а м е н а н а г р а д е ж н и о т об јект , однос-

но предметот н а опрема.: 
— вкупна пресметковна вредност н а градежниот 

објект, односно предметот н а опрема,-
— извор на ф и н а н с и р а њ е и д и н а м и к а н а вло-

жување ; 
— д о к а з з а обезбедени средства; и 
— податоци з а тоа дали користел средства во 

1987 година и во к о ј обем. 

Член 4 
Службата н а општественото книговодство во СР 

Македони ја поднесува тримесечно и з в е ш т а ј до Из-
вршниот совет н а Собранието н а СР Македони ја за 
извршувањето на овој закон, а годишен и з в е ш т а ј д о 
31 ј а н у а р и 1989 година до Собранието н а СР Маке-
донија . 

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

нот на објавувањето во 7 ужбен весник на Соција-
листичка Република Македонија" . 

86. 

Врз основа на член 376 став 1 алине ја 6 од Уста^ 
вот на Социјалистичка Република Македонија , П р е т -

. седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија и з д а в а 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Н А 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Заќонот з а изменување и допол-
нување на Законот з а д а н о к о т од доходот н а орга-
низациите на з д р у ж е н и о т труд. 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-576Ј/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ВА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот од доход на организации-

те на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85 И 48/85), ВО член 
8 алинеја 3 се брише. 

Во алинеја 10 зборовите: „истражувачки развој-
ните работи" се заменуваат со зборовите: „научно-
истражувачките работи, пронаоѓаштвото и рациона-
лизаторството", а зборовите: „и во самостојните 
истражувачки организации" се бришат. 

Алинеите 14, 15, 16, 17 и 18 се менуваат и гласат: 
„ — делот од доходот што е остварен врз о ш о в а 

на развојна премија или по друг законски пропи-
шан основ за определени намени; 

— делот од доходот за обврските од доходот што 
не зависат од големината на остварениот доход, освен 
паричните казни за стопански престапи и прекршоци; 

—- бруто личните доходи на работниците по ос-
нов на тековната работа, а најмногу до висината н а 
просечниот личен доход во стопанството на Репуб-
ликата во претходната година; 

— делот од доходот остварен по работник во но-
вововедените смени со кои се зголемува искористу-
вањето на капацитетите, во траење од три години од 
воведувањето н а новата смена; 

— делот од доходот во висина на средствата вло-
жени во малото стопанство". 

Во алинеја 23, на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и се додаваат три нови алинеи, кои 
гласат: 

„ — делот ед доходот во двоен, а за САП Ко-
сово во троен износ на средства што организацијата 
на здружениот труд ќ е ги здружи над износот на 
средствата здружени во согласност со Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој н а стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1986 до 1990 година; 

— делот од доходот во висина на средствата вло-
жени за финансирање на научноистражувачката ра-
бота преку научно-истражувачките организации ре-
гистрирани за вршење на таа дејност, но намалува-
њето да не може да биде поголемо од 50% од прес-
метаниот данок од доход, на таа основна организа-
ција на здружениот труд; 

— делот од доходот во висина на средствата вло-
жени во дисперзија на помали објекти на стопански 
недоволно развиените краишта и во ридско-планин-
ските и пограничните подрачја во СР Македонија". 

Член 2 
Во член 10 став 1 стапката „1,5%" се заменува 

со стапката „0,80%". 
Во алинеја 1 стапката ; ,б%" се заменува со стап-

ката „5,5°/о", алинеја 2 стапката , .з%" се заменува со 
стапката „2,5%" и во алинеја 3 пред зборовите: 
„1105 — Геолошки истражувања" се додаваат зборо-
вите: „1104 —• Проектирање и сродни технички ус-
луги и". 

Член 3 
Член и - а се менува и гласи: 
„Надлежен орган за постапување по одредбите 

на Законот за санација и престанок на организациите 
на здружениот труд за ослободување, за одлагање 
на плаќањата или за намалување на обврските на 
организацијата на здружениот труд во предсанацио-
ната постапка и во постапката за санација, по об-
врските утврдени со овој закон е Извршниот совет 
на Собранието на СРМ". 

Член 4 
Член 13 се менува и гласи: 
„На обврзниците на данокот од доход им се 

отстапува дел од годишниот износ на данокот од 
доход пресметан според пропишаните стапки, а кој е 
сразмерен на учеството на остварениот приход по 
основа на прометот на стоки и услуги со странство 
во вкупниот приход на даночниот обврзник, и тоа : 

— 10% ако учеството е до 10%, 
— 20'% ако учеството е од 10 до 20%, 
— 50% ако учеството е од 20 до 30%, 
— 80% ако учеството е над 30%". 

Член 5 
По член 13 ое додава нов член 13-а, кој гласи: 

„Член 13-а 
Н а обврзниците на данокот од доход им се на-

малува стапката н а данокот од доход за 30% за до-
ходот остварен од стопанските објекти изградени со 
здружување на трудот и средствата по основ на сред-
ствата на Фондот н а Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разбие-
ните републики и автономни покраини во периодот 
од три години од почетокот н а работата н а тој об-
јект". 

Член 6 
Во член 14 по зборот „сообраќај" се додаваат 

зборовите: „организациите н а здружениот труд на 
рудници со јамски коп", по зборот „инвалиди" се 
става запирка, зборовите: „и договорните организа-
ции" се заменуваат -со зборот „организациите", по 
зборот „стопанство" точката се заменува со запирка 
и <се додаваат зборовите-, „како и дисперзираните ка-
пацитети, во првите три години по активирањето". 

Член 7 
Се овластува 3аконодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот за данокот од доход на организациите на 
здружениот труд. 

Член 8 
Овој закон ш е г у в а во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќ е се применува од 
1 јануари 1988 година. 

87. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за републичките даноци н а граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана н а 23 февруари 1988 го 
дина. 

Бр. 08-572/1 
23 февруари 1988 година Претседател 

Скопје на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

КИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓаните 

(„Службен весник на СРМ" број 50/82, 38/83, 3/85, 
16/85, 44/85, 46/86, 44/87 и 50/87), член 2 се менува и 
гласи: 

„Републичкиот данок од личен доход на работ-
ниците се плаќа од личниот доход по стапка од 
2,8%, освен работниците што данокот го плаќаат по 
следниве стапки и тоа : 

— по стапка од 1% — работниците од дејности-
те во областа 01 — Индустрија и рударство, гранката 
0125 — Производство на текстилни предива и ткае-
нини; во областа 02 — Земјоделство и рибарство; во 
областа 07 — Трговија, подгрупата 07011 — Трговија 
на мало со прехранбени производи; 

— по стапка од 1,5% — работниците од дејнос-
тите во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките: 0130 — Производство на прехранбени произ-
води; 0132 — Производство н а сточна храна; во 
областа 07 — Трговија, гранката 0701 — Трговија на 
мало, освен подлрупата 07011 — Трговија на мало 
оо прехранбени производи; во областа 09 — Занает-
чиство. 

На примањата за работа подолга од полното ра-
ботно време републичкиот данок од личен доход на 
работниците се плаќа по стапка од 50°/о". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

I 
8Ѕ. 

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 ДАНО-

ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-571/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

I _ 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Службен 

весник на СРМ" број 12/87, 50/87), по член 18 се до-
дава ное член 18-а кој гласи: 

„Член 18-а 
Данок од личен доход не плаќаат работниците 

во научио-истражувачките организации и истражу-
вачко-развојни единици во организациите н а здру-
жениот труд од материјалното производство". 

Член 2 
Во член 68 став 1 точка 1) по зборот „дете", се 

додаваат зборовите: „но најмногу за три деца". 

Член з 
Член 70 се менува и гласи: 
„Даночните обврзници на данокот од стопанска 

.дејност кои за прв пат почнуваат да вршат стопан-
ска дејност се ослободуваат од плаќање на данок 
за време од две години, а за третата година им се 
дава олеснување во вид на намалување на данокот 
од 50°/о, доколку најмалку уште три години продол-
жат со вршењето на дејноста. 

Ако даночниот обврзник престане да ја врши 
дејноста пред истекот на рокот од три години до-
полнително ќе се задолжи со данок". 

Член 4 
Во член 108 став з по зборовите: „малолетните 

деца" запирката се заменува со сврзникот „и", а по 
зборот „возраст" се додаваат зборовите: „но нај-
многу за три деца". 

Член 5 
Во член 112 по алинеја 15, се додава нова али-

неја 16, која гласи: 
„— отплата на ануитети за стан кој служи за 

лични или семејни потреби, односно ратата за от-
купен општествен стан". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1988 година. 

89. 
Врз о ш о в а на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНА 
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОП-
РЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 

1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за давање надоместок на дел од каматата на 
кредитите за определени намени во периодот од 
1986 ДО 1990 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Б р . 0 8 - 5 7 0 Ј / 1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател. 

на Претседателството на СРМ. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ-
ТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за давање надоместок н а дел од ка-

матата на кредитите за определени намени во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ" број 4 4 / 8 5 ) , во член 2 точка 1 н а кра јот сврз^ 
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никот „и" се заменува со точка и запирка, во точка 
2 на крајот точката се заменува со точка и запирка 
и се додаваат четири нови точки з, 4, 5 и 6 кои 
гласат: 

„3. Развој на издавачка дејност — за делот на 
каматата во висина од 50% од каматната стапка на 
кредитот; 

4. Инвестициони вложувања за изградба на дело-
вен простор во малото стопанство — за делот на ка-
матата во висина од 50% од каматната стапка на 
кредитот; 

5. Инвестициони вложувања во малото стопан-
ство за развој на производството на делови за мета-
лопреработувачката дејност, електроиндустријата, ра-
звој на услужни капацитети за одржување и поправ-
ка на трајни потрошени добра на населението и 
сточарски фарми во индивидуалниот сектор за де-
лот на каматата во висина од 50% од каматната 
стапка на кредитот; 

6. Инвестициони вложувања за развој на малото 
стопанство во ридско-планинските и погранични по-
драчја — за делот на каматата во вишна од 60°/о 
од каматната стапка на кредитот". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

90. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за административните такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 23 февруари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-569/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

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

ТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Служ-

бен весник на СРМ" број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84 и 
44/85), во член 34-а став 1 зборовите: „курсот на ди-
нарот" се заменуваат со зборовите: „индексот на ма-
лопродажните цени на територијата на СФРЈ, за пе-
риодот јануари — септември во тековната година во 
однос на претходната, а врз основа на статистичките 
податоци од Сојузниот завод за статистика". 

Во став 2 зборовите: „зависно од движењето на 
курсот на динарот" се заменуваат со зборовите: „врз 
основа на статистички податоци од Сојузниот завод 
за статистика". 

Член 2 
Во Тарифата на републичките административни 

такси во тарифниот број 1 бројот „16" се заменува 
со бројот „50". 

В'о тарифниот број 2 бројот „60" се заменува оо 
бројот „200". 

Во тарифниот број 3 бројот „60" се заменува со 
бројот „200". 

Во тарифниот број 4 бројот „1.200" се заменува 
СО бројот ^,20.000". 

Во тарифниот број 5 бројот „200" се заменува 
со бројот „2.000", а бројот „100" се заменува со 
бројот „500". 

Во тарифниот број 6 бројот „30" се заменува со 
бројот „150". 

Во тарифниот број 7 бројот „30" се заменува со 
бројот „150". 

Во тарифниот број 10 бројот „10" се заменува 
со бројот „50", бројот „25" се заменува со бројот 
„100" и бројот „50" се заменува со бројот „200". 

Во тарифниот број 11 бројот „50" се заменува 
со бројот „200" и бројот „200" се заменува со бројот 
„600". 

Тарифниот број 14 се менува и гласи: 
„1. За дозвола за работа на радиостаница 2.200 
2. За дозвола за поставување на аматерска ра-

диостаница 500 
3. За дозвола за работа на аматерска радиоста-

ница 300". 
Во тарифниот број 15 бројот „50" се заменува 

со бројот „50р*\ 
Во тарифниот број 16 бројот „5" се заменува со 

бројот „50". 
Во тарифниот број 17 бројот „30" се заменува со 

бројот „100". 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

91. ' 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за насоченото образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 го-
дина и на седницата на Собранието на Републичката 
заедница на насоченото образование, одржана на 22 
февруари 1988 година. 

Бр. 08-568/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за насоченото образование („Служ-

бен весник на СРМ" број 16/85 и 29/86), член 11 ста-
вовите 2, з, 4 и 5 се бришат. По став 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

„Во местата во кои живеат припадниците на на-
родностите во Социјалистичка Република Македонија, 
односно другите народи на Југославија, во училиш-
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тага за средно образование се организира настава 
на јазиците на народностите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, односно на јазиците на други-
те народи на Југославија, доколку се исполнети ус-
ловите утврдени со овој закон". 

Член 2 
Во член 16 уводната реченица се менува и гласи: 
„Плановите и програмите за воспитно-образов-

ната дејност содржат единство на општото и струч-
ното образование и други содржини во зависност 
од барањата на образовниот профил и интересите 
на учениците, односно студентите и опфаќаат-." 

Алинеите 1 и 2 се бришат и се додава нова 
алинеја 1 која гласи: 

„— општи содржини кои остваруваат две функ-
ции и тоа подигнување на општата култура и прет-
ставуваат основа за стручното образование;" 

Алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 2, з, 4 и 5. 

Член з 
Во член 26 по ставот 1 се додаваат два нови 

става кои гласат: 
„Во училиштата за средно образование се орга-

низира и 
—• додатна настава за учениците кои со исклучи-

телен успех ги совладуваат програмските содржини 
и покажуваат интерес за продлабочување на знае-
њата од одредено подрачје, односно предмет; 

•— дополнителна настава за учениците кои заос-
тануваат во совладувањето на програмските содржи-
ни од поедини предмети; и 

— подготвителна настава за учениците кои се 
упатени на полагање поправен испит, испит на го-
дината и др. 

— додатната и дополнителната настава се изве-
дува за поединци или група ученици". 

Ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 4. 

Член 4 
Член 42 се менува и гласи: 
„Со III степен на стручна подготовка ученикот 

се здобива со: 
— завршување на соодветен план и програми за 

воспитно-образовна дејност за III степен на стручна 
подготовка по завршено основно воспитание и обра-
зование; 

— завршување на I или II .степен на стручна под-
готовка и диференцијален план и програми за вос-
иитно-образовна дејност за III степен на стручна 
подготовка". 

Член 5 
Член 43 се менува и гласи: 
„Со IV степен на стручна подготовка ученикот 

се здобива со: 
— завршување на соодветен план и програми 

за вошитно-образовна дејност за IV степен на струч-
на подготовка по завршено основно воспитание и 
образование; 

— завршување на III степен на стручна подго-
товка и соодветен план и програми за вошитно-об-
разовна дејност за IV степен на стручна подготовка 
и совладување на разликите во стручното' образован 
ние меѓу планот и програмите за првите три години 
на IV степен и планот и програмите на III степен 
на стручна подготовка; 

—. завршувањето на I или II степен на стручна 
подготовка и диференцијален план и програма од 
содржината на алинеја 1 на овој член". 

Член 6 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Со V степен на стручна подготовка ученикот по 

правило се здобива со завршување на III или IV 
степен на стручна подготовка и работно искуство од 
најмалку 2 години на соодветна работа и работни 
задачи и план и програми за воспитно-образовна деј-
ност за V степен на стручна подготовка во зависност 
од степенот и видот на претходната стручна подго-
товка". 

Член 7 
Член 65 став 1 се менува и гласи: 
„За учениците кои имаат одличен успех и за 

учениците за кои ќе се утврди дека поседуваат на-
дареност за одредена наука, односно уметничка об-
ласт (талентирани ученици), училиштето за средно 
образование може да организира здобивање на оп-
ределен степен на стручна подготовка, односно завр-
шување на година или целосно средно образование 
и за покусо времетраење." 

Член 8 

По член 65 се додава нов член 65-а кој гласи: 

„Член 65-а 
За обезбедување услови за откривање, на посоод-

ветен развој и напредување на талентираните уче-
ници и студенти се организираат особено следниве 
форми на општествена грижа: 

— обезбедување програмски и организациони ус-
лови за соодветен третман на талентираните во про-
цесот на образованието и постојано поттикнување 
во развојот на нивните способности; 

— унапредување и материјално поттикнување на 
вонучилишните форми на работа преку кои се при-
донесува за будење на интересот ка ј младите за 
творечка работа и пројавување на природната тален-
тиран ост; 

— вклучување во работа на н ау чно - и стр ажув ач -
ките и уметничките проекти во текот на образова-
нието ; 

— стипендирање на талентираните ученици и сту-
денти во текот на образованието; 

— обезбедување' услови за оспособување и усовр-
шување во земјата и странство,-

— создавање услови за нивно адекватно врабо-
тување; и 

— стимулирање на наставници кои остваруваат 
посебни програми со талентираните ученици. 

Заедничките основи, мерките и формите за ос-
тварување на општествената грижа за талентира-
ните ученици се утврдуваат со општествен договор." 

Член 9 
Во член бб став 1 по зборот „редовни" сврзни-

кот „и" се брише, се (става запирка, а по зборовите: 
„поправни испити" точката се брише и се додаваат 
зборовите: |„и завршен испит". 

По став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои 
гласат: 

„Завршниот испит од став 1 на овој член го 
полагаат учениците кои ја завршиле последната го-
дина од III, односно IV степен на стручна подго-
товка. 

Поблиски прописи за содржините и организира-
њето на завршниот испит донесува Републичкиот 
педагошки совет". 

Член 10 
Б'о член 81 став 1 бројот .„30" се заменува со 

бројот „32". 
Член 11 

Во член 85 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Во прва година на средното образование мо-
жат да се запишат лица кои не се постари од 17 
г одини, а лицата со пречки во • психофизичкиот 
развој да не се постари од 20 години". 

Досегашните ставови 2, з и 4 стануваат ставови 
3, 4 и 5. 

Член 12 
Во член 101 по став 3 се додаваат два нови ста-

ва 4 и 5 кои гласат: 
„Педагошките мерки опомена пред отстранување 

и отстранување од организацијата за насочено обра-
зование ги изрекува за учениците наставничкиот 
колегиум на училиштето, а за студентите наставнич-
киот односно наставно-научниот совет и донесува 
одлука за изречената педагошка мерка. 

Против одлуката од став 4 на овој член уче-
никот односно студентот може да поднесе приговор 
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до органот на управување на училиштето, односно 
факултетот во рок од 8 дена од денот на приемот 
на одлуката. Одлуката по приговорот е конечна." 

Став 4 станува став 6. 

Член 13 
Во член 104 став 1 зборот „пофалници" се бри-

ше, а алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„— диплома за завршено образование и пока-

жани исклучителни резултати и проширени и про-
длабочени знаења од областа на науката, техниката, 
уметноста и другите видови на дејност на таленти-
рани ученици; 

— диплома за завршено образование со конти-
нуиран одличен успех". 

Алинеја 3 се брише. 
П о став 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 

кои гласат: 
„Дипломата од став 1 алинеја 1 на овој член се 

доделува на ученици кои учествуваат на ученички 
натпревари, олимпијади и слични манифестации од 
републички и сојузен карактер. 

Дипломата од став 1 алинеја 2 на овој член се 
доделува на ученици кои покажуваат особен ин-
терес и резултати во усвојувањето на знаењата по 
сите наставни предмети и во активностите во други 
видови воспитно-образовна дејност во училиштето 
или надвор од него. 

Поблиски прописи за начинот и постапката за 
доделување на дипломите и за пропишување на об-
расци за истите донесува Републичкиот педагошки 
совет". 

Член 14 
Во член 106 зборовите: „и п о ф а л н и ц а се бри-

шат. 
Член 15 

Член 107 се менува и гласи: 
„Имињата на учениците на кои им е доделена 

диплома од член 104 став 1 алинеја 1 ги објавува 
Републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на образованието во дневниот печат секоја 
година на 2 август — Денот на Илинденокото воста-
ние и денот кога е одржано Првото заседание на 
АСНОМ, а имињата на студентите од член 105 на 
овој закон ги објавува Универзитетот". 

Член 16 
Во член 108 во уводната реченица и во алинеја 

1-ва зборовите: „или пофалница" се бришат. 

Член 17 

По член 122 се додава нов член 122-а ко ј гласи: 

„Член 122-а 
Во постапката за одобрување на ракописот за 

учебник органот на издавачката организација, одго-
ворен за издавачка дејност, донесува одлука со која 
се одобрува, односно одбива ракописот за учебник. 
Авторот на одобрениот ракопис за учебник има пра-
во на жалба до Републичкиот педагошки совет, но 
само за прашања што се однесуваат на непосред-
ната вредност, односно квалитетот на ракописот за 
учебник. 

Одлуката на Републичкиот педагошки совет е ко-
нечна и против неа не може да се води управен 
спор". 

Член 18 
Во член 224 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 
„— во средните училишта да има вработено 

наставници по сите предмети утврдени со плановите 
и програмите за воспитно-образовна дејност;" 

Член 19 
Во член 232 став 1 по зборовите: „организациите 

за насочено образование" се става запирка и се до-
даваат зборовите-, „односно профили" (новоформира-
ни и паралелни надвор од седиштето на училиштето 
и друго), 

Член 20 
Во член 291 став 1 алинеја з бројот „НО" се 

заменува со бројот „196". 

Член 21 
Во член 301 во ставовите 2 и 3 зборот „три" се 

заменува со зборот „пет". 

Член 22 
Во членовите 107, 129, 130, 138, 149, 171, 172, 

175, 176, 177, 181, 214, 232, 233, 235, 270, 272, 274, 
282, 283, 288. 291 и 307 зборовите: „Републички ко-
митет за образование и наука" се заменуваат со 
зборовите: „републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на образованието". 

Член 23 
Новите планови и програми за воспитно-обра-

зовната дејност ќ е се применуваат од учебната 1988/89 
година. 

Член 24 
Учениците во училиштата за средно образование 

кои своето образование го започнале според плано-
вите и програмите за воснитно-образовната дејност 
кои се применуваат од учебната 1982/83 година, има-
ат право образованието да го завршат според тие 
планови и програми најдоцна до 31 август 1992 го-
дина. 

Учениците кои образованието ќ е го завршат во 
рокот утврден во став 1 на овој член, образование 
то ќе го завршат според нови програми и со пола-
гање на разлика на предмети што ја утврдува учи-
лиштето за средно образование. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

92. 
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 
ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за право1судниот испит, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 23 февруари 1988 година. 

Вр. 08-577/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Во Законот за правосудниот испит („Службен 

весник на СРМ" број 26/80), во член 1 по зборот 
„правници" се додаваат зборовите „на правен фа-
култет" (во натамошниот текст: дипломирани прав-
ници), 
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Член 2 
Член 2 се менува и гласи-. 
„Право на полагање правосуден испит стекну-

ваат дипломираните правници кои работеле две го-
дини на правни работи во: редовните судови, судо-
вите на здружениот труд, јавните обвинителства, јав-
ните правобранителства, општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето, о д о в и т е за прекршоци, во 
други државни органи, адвокатурата, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници и нивните здруженија, општестве-
но-политичките организации и други општествени 
организации и здруженија на граѓаните (во ната-
мошниот текст: органи, организации и заедници)". 

Член 3 
Во член з став 2 по зборот „можат" се додаваат 

зборовите: „во согласност со утврдените критериуми 
за прием на приправници". 

Во ставот 3 зборот „една" се заменува со зборот 
„две". 

Член 4 
Во член 4 став 3 точка 1 по кратенката „,СРМ" 

наместо сврзникот „и" се става запирка, а по зборот 
„правосудството" се додаваат зборовите: „и управно 
право". 

Точката 6 се брише. 

Член 5 
Во член 8 ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 

Член б 
Членовите 10 и 11 се бришат. 

Член 7 
Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„На кандидатот кој за време на полагањето на 

писмениот дел од испитот се користи со недозволе-
ни средства или контактира со други лица, нема да 
му се дозволи натамошно полагање на испитот во 
таа испитна сесија". 

Ставот 2 станува став 3. 
Ставот 3 се брише. 

Член 8 
Во член 15 во став з се додаваат нови ставови 

4 и 5 кои гласат: 
„Кандидатот може да го полага поправниот испит 

најдоцна во рок од 6 месеци. 
Ако кандидатот не го положи поправниот испит 

во рокот од став 4 на овој член, се смета дека 
не го положил правосудниот испит". 

Член 9 
Во член 17 став 2 се менува и гласи: 
„Кандидатот ко ј нема да се јави на полагање 

на писмениот дел по еден од предметите по кои 
се полага и писмен дел од правосудниот испит, а го 
започнал полагањето на правосудниот испит, или кој 
во текот на полагањето без оправдани причини се 
откажал од испитот, се смета дека не го положил 
правосудниот испит". 

По став 2 се додава нов став з кој гласи: 
„Кандидатот кој во текот на полагањето без 

оправдани причини се откажал од полагањето на 
испитот по определен предмет, се смета дека пока-
жал незадоволителни резултати по тој предмет". 

Член 10 
По член 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

„Член 18-а 
Н а приправник кој не ќе го положи правосуд-

ниот испит во рок од з години, му престанува свој-
ството на приправник во правосуден орган". 

Член 11 
Член 19 се брише. 

Член 12 
Во член 20 став 3 се менува и гласи: 
„Трошоците за полагање на правосудниот испит 

и на поправниот дел од испитот ги сноси кандидатот 

доколку органот, организацијата ш и заедницата ка -
де што е вработен не ги плати". 

Член 13 
Член 21 се менува и гласи. 
„Трошоците за полагање на правосудниот испит 

и на поправниот дел од испитот се уплатуваат на 
соодветна сметка на републичкиот орган н а управа-
та надлежен за работите на правосудството. 

Ако трошоците не се уплатени на соодветна смет-
ка н а републичкиот орган надлежен за работите на 
правосудството, на јдоцна 15 дена пред денот опреде-
лен за почеток на испитната сесија, на кандидатот 
нема да му се дозволи полагање на правосудниот 
испит. 

Ако кандидатот во рок од 1 година од денот на 
уплатата на средствата не го полага испитот, упла-
тените средства се враќаат". 

Член 14 
Член 26 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за начинот на вршење на 

практиката на дипломираните правници во правосуд-
ните органи и за начинот на полагање на правосуд-
ниот испит ќ е се донесат во рок од 6 месеци по 
влегувањето во сила на овој закон". 

Член 15 
Дипломираните правници кои до денот на вле-

гувањето во сила на овој закон се стекнале со право 
да полагаат правосуден испит имаат право испитот 
да го полагаат според прописите што важеле до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ваат да важат став 5 од член 121 од Законот за ре-
довните судови и став 5 од член 44 од Законот за 
јавното обвинителство. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

93. 
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 НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
Н И ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со- дел од општествените средства 
на општините, Републиката и на самоуправните ин-
тересни заедници од општествените дејности за по-
трошувачката во 1Ѕ88 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 3 март 1988 
година. 

Бр. 08-663 
3 март 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството н а СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредува привремената забрана 

на располагањето со дел од општествените средства 
утврдени со Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности 
за потрошувачката во 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ" број 75/87 и 87/87) и се определува д и ф е -
ренциран пораст на средствата на буџетите на оп-
штините, Републиката и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувач-
ката во 1988 година. 

Член 2 
Забраната на располагањето со дел од општестве-

ните средства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во 1988 година по однос 
на остварените изворни приходи за потрошувачката 
во 1987 година, се утврдува во процент на пораст 
понизок од номиналниот пораст на доход на оп-
штественото стопанство во Републиката и тоа: 

— изворните приходи на Републиката и општи-
ните за 20,0 процентни поени,-

— изворните приходи на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности, вклучувајќи 
ги и средствата за надоместоците кои имаат карак-
тер на лични примања (надоместоци за боледување, 
додатоците за деца, надоместоците за невработени, 
основните права од социјална заштита, ученички и 
студентски стандард и слично) и тоа за : 

— 12,0 процентни поени — Републичката само-
управна интересна заедница за здравство, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за основно об-
разование, Републичката самоуправна интересна за-
едница на културата и општинските самоуправни 
интересни заедници на културата и физичката кул-
тура; 

— 11,8 процентни поени — општинските самоуп-
равни интересни заедници за општествена заштита 
на децата; 

— 11,6 процентни поени — Републичката само-
управна интересна заедница за насочено образова-
ние, општинските самоуправни интересни заедници 
за основно образование и општинските самоуправни 
интересни заедници за здравствена заштита; 

— 10,1 процентни поени — општинските само-
управни интересни заедници за вработување, 

— 9,3 процентни поени — општинските самоуп-
равни интересни заедници за социјална заштита,-

— 8,6 процентни поени — Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита; и 

— 8,0 процентни поени — Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата и Самоуправната интересна заедница за 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија. 

П о исклучок, приходите на буџетите на општи-
ните и на општинските самоуправни интересни заед-
ници од општествените дејности што користат до-
полнителни средства од Републиката, односно од ре-
публичките самоуправни интересни заедници со по-
мал пораст од порастот утврден во став 1 на овој 
член, можат да забележат вкупен пораст заедно со 
дополнителните средства најмногу до утврдениот по-
раст од став 1 на овој член. 

Член 3 
Средствата за наука, што се остваруваат преку 

Републичката заедница за научно-истражувачка деј-
ност да растат во согласност со стапката на номи-

налниот пораст на доходот во општественото стопан-
ство на Републиката. 

Член 4 
Средствата на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за вработување за материјална си-
гурност на лицата на кои ќ е им црестане работниот 
однос, можат да растат до износот што ќ е се обез-
беди со стапка од 0,6°/о утврдена согласно со од-
луката на Заедницата. 

Член 5 
Собранието н а општината и собранијата на оп-

штинските самоуправни интересни заедници ќ е ги 
утврдат со самоуправна спогодба износите на сред-
ствата за можната потрошувачка на ниво на општи-
ната, согласно со член 2 од овој закон. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член можат да се определат и поинакви пропорции 
од утврдените во член 2 на овој закон, со тоа што 
вкупниот износ на средствата за потрошувачката во 
1988 година во општината да не го надмине дозво-
лениот пораст на средствата утврдени со овој закон. 

Член 6 
Пресметувањето и издвојувањето на повеќе ос-

тварените приходи на општинските буџети и на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности можат да се извршат на ниво на општи-
ната. 

Ако одделни корисници од став 1 на овој член 
имаат поголемо остварување од можниот пораст 
утврден со овој закон, со самоуправна спогодба мо-
же дел од овие средства, пред издвојувањето на 
посебна сметка, да се насочи на одделни корисници 
кои немаат доволно остварување на планираните 
средства. 

Член 7 
Републичките самоуправни интересни заедници 

со самоуправна спогодба можат да се спогодат дел 
од средствата остварени над пропорциите утврдени 
со овој закон, пред издвојувањето н а посебна сметка, 
да се насочат на самоуправната интересна заедница 
која нема доволно остварување на планираните сред-
ства. 

Член 8 
По исклучок, поради нерамномерен прилив на 

средства, к а ј одделни корисници динамиката на ос-
тварувањето на средства за соодветниот период мо-
же да се утврди во висина на една дванаесеттина од 
остварените приходи во претходната година. 

Член 9 
Вишоците на приходите од 1987 година на само-

управните интересни заедници од општествените деј-
ности се користат како изворни приходи во 1988 
година к а ј корисниците ка ј кои се создадени, со тоа 
што самоуправните интересни заедници да извршат 
усогласување на стапките на зафаќање , така што 
вкупните приходи да не го надминат можниот по-
раст з а 1988 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

94. 
Врз основа н а член 318 став 1 точка 2 од Уста-

вот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, 
даде 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 2-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Со член 2-а став 1 од Законот за задолжително 
здружување на дел од средствата на општествената 
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репродукција за учество во финансирањето на из-
градбата на електроенергетски објекти („Службен 
весник на СРМ" број 7/83 и 27/86) е определено дека 
„организациите од член 2 на овој закон, самоуправ-
ните интересни заедници и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, опште ствен о-п о литичките за-
едници, општествено-политичките организации, како 
и другите корисници на општествени средства, задол-
жително здружуваат дел од средствата на општестве-
ната репродукција, во висина од 6°/о од вкупните 
исплати за инвестиции, а во висина од 2®/о на испла-
тите за инвестиции кои се однесуваат н а објекти од 
водостопанството, железничкиот сообраќај , патното 
стопанство, станбената изградба и општествените деј-
ности". 

Одредбата н а ' член 2-а став 1 треба да се тол-
кува така што поимот „инвестиции" ќе се опреде-
лува во смисла на член з од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" број 
15/83 и 11/87). Според овој закон под изградба на 
инвестициони објекти се сметаат претходните и под-
готвителни работи, изработката на инвестиционо-тех-
ничката документација, градењето, монтажата и ис-
пробувањето на опремата и инсталациите. 

Пресметувањето и уплатувањето на здружените 
средства според член 5-а став 1 од овој закон се 
врши при исплатата на секоја ситуација за извршени 
работи, односно на секоја фактура за испорачана 
опрема. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-567 
23 февруари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

95. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за па-

тишта („Службен весник на СРМ" број 15/80), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Соборот на општините, одржани на 23 февруари 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 

МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 

Се потврдува годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-
гионалната патна мрежа во СР Македонија з а 1988 
година, што Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за патишта ја донесе на сед-
ницата одржана на 12 јануари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-579/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
н а Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 

96. 
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 н а општините, одржани на 23 февруари 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА 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 НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МО-
ТОРНИ ВОЗИЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И 

ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ЗА ПАТИШТА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно оо Одлуката за измена на Одлу-
ката за распределба н а надоместоците за патишта 
содржани во малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло за употреба на патот што се пла-
ќаат на друмските моторни и приклучни возила и 
надоместоците што се плаќаат на странските мотор-
ни возила, меѓу Републичката самоуправна интересна 
заедница за патишта и општинските самоуправни ин-
тересни заедници за патишта, што Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта ја донесе на седницата одржана на 12 јануари 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-578/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Илија Глигороски, е. р. 

97. 
Врз основа н а член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" број 15/80), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на општините, одржани на 23 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Собранието на Социјалистичка Република Макс 
дали ја е согласно со Одлуката за определување на 
висината и начинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се плаќаат на мо-
торни и приклучни возила, што Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта ј а донесе на седницата одржана на 12 јануари 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5801/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на општините. 

Илија Глигороски, е. р. 



9 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Сгр. 147 

98. 

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 23 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешуваат од функцијата членови на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, поради остварување право н а пен-
зија : 

инж. Благоја Левковски, 
днр Ристо Лозановски, 
Киро Роглев, 
м -р Наум Којзаклиев. 
2. За членови на Републичкиот комитет за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство се именуваат: 
инж. Владимир Лазаревски, директор на СОЗТ 

„Водостопанство на СРМ" — Скопје, 
д-р Мите Стаменовски , декан на Земјоделскиот 

факултет — Скопје, 
инж. Томе Белковски, член на Претседателство-

то на (Советот на ОСМ и 
Бранко Шумански, член на Претседателството на 

Задружниот сојуз на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-559/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

99. 

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 
89 став 1 точка 2 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 36/77, 
9/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 23 февруари 1988 година, до-
неле 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 
СУД — ШТИП 

Се разрешува од должноста судија на Окружниот 
суд — Штип Димитар Василев, поради избор за прет-
седател на Окружниот суд — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-558/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

100. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 23 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Врховниот 
суд на Македонија Тихомир Белковски, поради избор 
за претседател н а Врховниот суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-556/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

101. 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 23 февруари 
1988 година, донесе 

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

СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

За судија на Окружниот стопански суд — Скопје 
се избира Надица Раичковиќ, судија на Окружниот 
стопански .суд — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-554^1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на С'РМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р, 

102. 
Врз основа на член 36 од Законот за општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ" број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

За заменик на Републичкиот општествен право-
бранител н а самоуправувањето се именува Милица 
Л а з а р о в а , заменик на Републичкиот општествен 
правобранител на самоуправувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-555Ѕ/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 
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103. 

Врз основа на член 318 точка 25 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничка седница на сите собори, одржана н а 23 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 

МАКЕДОНИЈА 

За јавен обвинител на Македонија се именува 
Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-551/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

104. 
Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 

72 став 3 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 
11/87), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 23 февруари-1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА 

За претседател на Окружниот стопански суд — 
Битола, се избира Сотир Прчковски, претседател на 
Окружниот стопански суд — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цр. 08-552/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

105. 
Врз основа на член 78 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ВО ОКРУЖНИОТ СУД — 

ШТИП 

За судија на Окружниот суд — Штип се избира 
Томо Парчеклиев, досегашен претседател на Ок-

ружниот суд — Штип. 

/СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-553/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

106. 
Врз основа на член 35 и член 39 став 1 алинеја 9 

од Законот за јавното обвинителство („Службен вес-
ник на СРМ" број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), 
а во врска со член 98 став 2 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ" број 45/77, 
3/83 и 46/86), Собранието на 'Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на заедничка седница на сите собо-
ри, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

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

ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста заменик на јав-
ниот обвинител на Македонија Методи Петров, по-
ради остварување право на старосна пензија. 

2. Разрешувањето се врши заклучно со 10 март 
1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-557/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

107. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и точка 7 од 
дел III под 6 од Резолуцијата за политиката за оства-
рувањето на Општествениот план н а Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година во 1988 година („Службен весник н а СРМ" 
број 49/87), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се определуваат зада-

чите за реализација на определбите и мерките на 
кредитната политика во Републиката во 1988 година, 
утврдени со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на СР Македонија 
за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година, 
како и начинот на спроведувањето на задачите од 
страна на банките и другите финансиски организа-
ции во СР Македонија (во натамошниот текст: банки). 

Член 2 
Заради остварување на задачите од оваа одлука, 

банките ќе ја усогласат својата деловна политика, 
со мерките на монетарно-кредитната политика на 
земјата во 1988 година и со одредбите на оваа 
одлука. 

Член 3 
Банките, во рамките на своите билансни мож-

ности ќе вршат кредитирање на селективните наме-
ни4 во кои учествува и примарната емисија. 

Обврските од став 1 на овој член банките ќ е ги 
остваруваат зависно од сезонските карактеристики 
на намените што се кредитираат. 

Член 4 
Со својата деловна политика банките Ќе даваат 

приоритет на обезбедувањето средствата за конти-
нуирано снабдување со основни суровини, репрома-
теријали, резервни делови и неопходна опрема, осо-
бено на организациите на здружениот труд кои 
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остваруваат нето девизни ефекти, како и обезбедува-
њето средства за работно активирање на лицата на 
кои ќе им престане работниот однос со примена на 
мерките за економска принуда. 

Банките ќе даваат приоритет и на организациите 
на здружениот труд што презеле мерки за штедење 
на анте видови репроматеријали, суровини и н а тро-
шоците на транспортот, на оние кои во процесот на 
производството ш користат секундарните суровини, 
како и за научно-истражувачките проекти и инвес-
тиционите вложувања наменети за реализација на 
Програмата за штедење, рационална потрошувачка и 
супституција на енергијата и изработка на опрема 
неопходна за рационализација на потрошувачката на 
енергија. 

Член 5 
За кредитирање на увозот на суровини и репро-

материјали, купување и продажба на домашна опре-
ма и резерви на јаглен, банките ќ е ги насочат сред-
ствата во висина која што е на јмалку за 50®/о пого-
лема од нивната просечна месечна состојба во прет-
ходната година. 

Член 6 
За долгорочни вложувања во основни средства 

во стопанството', банките ќ е насочат на јмалку 25% 
од прирастот на орочените депозити наменети за 
вложување во основни средства на стопанството и од 
наплатените отплати од одобрените долгорочни кре-
дити од банкарски средства и тоа: 

— 5 % за кредитирање на индивидуалните земјо-
делци ; 

— 5°/о за развој на малото стопанство; 
— 10% за кредитирање на продажбата на опре-

ма на домашниот пазар и во странство и за вграде-
ни материјали при изведувањето на инвестициони ра-
боти во странство,- и 

— 5 % за набавка и ремонт на шински возила. 

Член 7 
Банките, со свои одлуки, поблиску ќ е ги утврдат 

условите и намените за кредитирање на средствата 
за долгорочни вложувања при што ќе обезбедат по-
годности во роковите за отплата и каматите за ин-
вестиционо вложување во енергетиката, полјоделство-
то, сточарството, малите хидромелиоративни системи, 
водоснабдувањето, железничкиот сообраќај и малото 
стопанство'. 

Во малото стопанство преку деловната политика 
на банките ќе се создаваат услови за развој на про-
изводството на делови за метало-преработувачка ин-
дустрија, електро индустрија за развој на услужни 
капацитети особено за одржување и поправка на 
трајни потрошни добра на населението, комуналните 
услуги и услугите во станбената изградба. 

Кредитните средства со кои ќе се поддржуваа! 
инвестиционите вложувања од страна на работните 
луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и 
средства на трудот во сопственост н а граѓаните, ќе 
се одобруваат со сопствено учество од 25'°/о. 

Член 8 
При одобрувањето на кредитите банките ќе да-

ваат приоритет на економски оправданите и ефи-
касни стопански инвестиции во тек заради нивно по-
брзо завршување, на инвестициите за замена, модер-
низација и технолошки иновации на постојните капа-
цитети, новите инвестиции од заедничките програми 
за производство и извоз, за поддржување на проце-
сот на структурните промени во стопанството, како и 
за инвестициите во кои се ангажираат средства од 
заемот за вработување. 

Член 9 
Заради реализација на економско-финаноиската 

консолидација на стопанството и усогласување на 
односите меѓу кредитирањето на неговите тековни 
развојни потреби, банките (ќе насочат најмалку една 
третина од долгорочните средства за обезбедување 
трајни извори на обртни средства. 

Банките ќе го поддржуваат развојот на малото 
стопанство од став 2 на член 7 со одобрување на 
краткорочни кредити за обртни средства. 

Член 10 
Заради обезбедување услови за редовен увоз на 

сурова н а ф т а и нафтени деривати за потребите на 
стопанството и на населението во Републиката, бан-
ките ќ е склучат самоуправна спогодба за здружува-
ње на средства за кредитирање на увозот и прера-
ботка на сурова нафта и нафтени деривати. 

Член 11 
Заради надминување на финансиските проблеми 

на издавачката дејност, банките ќ е склучат самоуп-
равна спогодба за здружување на средства за кре-
дитирање на издавачката дејност во Републиката. 

Член 12 
Со својата деловна политика банките ќ е го пот-

тикнуваат развојот на стопански недоволно развиени-
те краишта со давање приоритет на кредитирањето 
на инвестиционите зафати кои се остваруваат во овие 
краишта. 

Член 13 
Банките со својата кредитна политика, ќ е ја 

поддржуваат изградбата на станови за работните лу-
ѓе и граѓаните со нерешено или несоодветно решено 
станбено прашање, изградбата на станови во опште-
ствена сопственост, како и изградбата на станови за 
пазар. 

За намените од став 1 на овој член, банките ќе 
одобруваат кредити најмалку во висина на располож-
ливите средства за станбена изградба, а во рамките 
на утврдените критериуми во постојната самоуправна 
спогодба. 

Заради обезбедување поповолни услови за стек-
нување стан во лична сопственост банките го орга-
низираат наменското штедење за стан. 

Член 14 
Во рамките на своите билансни можности, за 

нормализирање на должничко-доверителските одно-
си на организациите на здружениот труд, банките ќ е 
продолжат со репрограмирање на дел од пристиг-
натите побарувања по користените кредити врз се-
лективна основа и тоа најмалку 15% од пристигна-
тите ненаплатени побарувања, со конверзија на крат-
корочните во долгорочни кредити. 

При поднесувањето н а барањата за репрограми-
рање на дел од отплатите по користените кредити, 
организациите на здружениот труд ќ е поднесуваат 
програма за сопствена економско-финансиска консо-
лидација. 

Член 15 
Од средствата на вишокот на приходите над 

расходите утврдени според периодичните пресметки 
во текот на годината, Народната банка на Македон 
нија ќ е одобрува краткорочни заеми на определени 
корисници на општествени средства за ангажирање 
во приоритетните стопански и други дејности, утвр-
дени со оваа одлука и со други прописи, преку бан-
ките чии основачи се овие корисници. 

Заемите од став 1 на овој член се одобруваат 
со каматна стапка од 55% од есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија, а деловната банка 
може да пресметува каматна м а р ж а во висина до 
3%. 

Приходите од каматите од став 2 н а овој член 
ќе бидат наменети за намирување на потреби утвр-
дени со Програмата за ек он ом ек о - ф ин ан си ек ат а кон-
солидација. 

Заемите од став 1 на овој член ќе се одобру-1 

ваат со рок на враќање до 31 декември 1988 година, 
а најдоцна до потврдувањето на завршната сметка 
на Народната банка на Македонија. 

Член 16 
Краткорочните заеми од член 15 на оваа одлука 

ќе се одобруваат за поддржување на следниве на-
мени : 
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— развој на земјоделството ; 
— премостување на сезонската неусогласеност на 

приливот на средства во земјоделството сврзани со 
откупот на производите; 

— за развој на малото стопанство; 
— за обезбедувањето на републички стоковни 

резерви; 
— извозните аранжмани од посебен интерес за 

Републиката; 
— за буџетот и за други обврски на Републи-

ката преземени со закон; и 
— за други потреби од поширок општествен ин-

терес за Републиката. 
Поблиските намени и корисници, како и рокот 

на враќањето на заемите од став 1 на овој член ги 
утврдува Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје, одделно з а секој заем. 

За одобрените заеми Стопанската банка — Здру-
жена банка — Скопје, поднесува тримесечни извеш-
таи до Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Член 17 
Слободните парични средства на општествено-

политичките заедници во Републиката што се водат 
како депозит во Народната банка на Македонија ќ е 
се насочуваат, пред се, во вид на краткорочни кре-
дити за обезбедување републички стоковни резерви, 
создавање резерви н а месо во жив добиток, откуп 
на земјоделски производи, резерви на минерални 
ѓубрива и за одделни намени во издавачката деј-
ност и здравствената заштита. 

Поблиските намени, условите и динамиката на 
користење на овие кредити ќе се утврдуваат со по-
себна одлука на Извршниот совет н а Собранието на 
СР Македонија. 

Член 18 
Заради спроведувањето н а кредитната политика 

во 1988 година. Народната банка на Македонија во 
рамките на своите надлежности, ќ е преземе мерки 
за остварување н а заедничката еми спона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика. 

Член 19 
Самоуправните спогодби од член 10 и член 11 

на оваа одлука ќе се склучат најдоцна во рок од 
еден месец по влегувањето во сила на оваа одлука. 
Иницијатива за склучување на самоуправните спо-
годби ќ е дава Стопанската комора н а Македонија. 

Член 20 
Доколку самоуправните спогодби од член 10 и 

член 11 на оваа одлука не се склучат во пропиша-
ниот рок, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија во рок од 15 дена, ќе ги пропише на-
чинот и условите за обезбедување и користење на 
средствата, односно за извршување на обврските на 
банките до склучување на спогодбите. 

Банките кои нема да ги прифатат самоуправните 
спогодби од член 10 и член 11 на оваа одлука не 
ќ е можат да користат средства од вишокот на при-
ходите над расходите на Народната банка на Маке-
донија и од средствата на општествено-политичките 
заедници што се водат како депозит ка ј Народната 
банка н а Македонија. 

Член 21 
Неисполнувањето на одредбите од оваа одлука 

претставува елемент на кредитната неспособност. 
Народната банка на Македонија врши контрола 

на спроведувањето на оваа одлука и ја утврдува кре-
дитната неспособност. 

Член 22 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-566 
23 февруари 1988 година Претседател 

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

108. 
Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вра-

ботувањето („Службен весник на СРМ" број 32/87), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
ни ја н а седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на 
стапката на придонесот за вработување за 1988 го-
дина, што Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за вработување ја донесе на 
седницата, одржана на 29 декември 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-565 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

109. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуп 

рабните интересни заедници н а 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 23 февруари 1988 година* 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Собранието н а Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување стап-
ката на придонесите на Републичката заедница на 
културата за 1988 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница на културата на седни-
цата, одржана на 28 декември 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-564 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Н О . 
Врз основа на член 26 од Законот за заштитата 

на националните паркови („Службен весник н а СРМ" 
број 33/80), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ВА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 

„ПЕЛИСТЕР" — БИТОЛА 

За членови на Конкурсната комисија з а имену-
вање индивидуален работоводен орган н а Национал-
ниот парк „Пелпетер" — Битола, се именуваат: 
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Панде Поповски, делегат во Соборот н а општи-
ните на Собранието на СЕМ, директор н а ООЗТ 
„Овошен расад" — РО „Агроплод" — Ресен, и 

Горѓи Тоновски, (извршен секретар во ОК на 
СКМ Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-550/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамова^*, е. р. 

111. 
Врз основа н а член 62 од Законот за научно-ис-

тражувачката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОП-
ЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Ветеринарскиот институт — Скопје, со која за ди-
ректор на Институтот е именуван м - р ѓорѓи Миц-
ковски, научен советник и в. д. директор на Инсти-
тутот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-539/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова^!, е. р. 

112. 
Врз основа на точка 3 алинеја 3 од Одлуката 

за формирање на Координационен одбор за коорди-
нирање и насочување на општествено-политмчката 
активност во јавната дискусија по Нацртот на аманд-
маните на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА КООРДИНА-
ЦИОНИОТ ОДБОР ЗА КООРДИНИРАЊЕ И НАСО-
ЧУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА АК-
ТИВНОСТ ВО ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА КОН НАЦР-
ТОТ НА АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ НА СФРЈ 

И УСТАВОТ НА СРМ 

За претставник на Координациониот одбор за 
координирање и насочување на општествено-поли-
тичката активност во јавната дискусија по Нацртот 
на амандманите на Уставот на СФРЈ и Уставот на 
СРМ, се делегира Петар Караланов, претсепател на 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-538/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 

113. 

Врз основа н а член 13 од Општествениот дого-
вор за изменување и дополнување на Општествениот 
договор за изработка и финансирање на Второто 
издание на Енциклопедијата на Југославија, Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одржа-
на на 23 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ПОТПИСНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИ-

ЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потписник на Општествениот договор за из-
менување и дополнување на Општествениот договор 
за изработка и финансирање на Второто издание на 
Енциклопедијата на Југославија, се овластува Иван 
Аврамовски, претседател на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-537/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

114. 

Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-
ната заштита („Службен весник н а СРМ" број 10/83), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
тшјалистичка Република Македонија, нп седницата 
одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

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

ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Републич-
киот завод за здравствена заштита — Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Евдокија Гркова, 
Драган М и л е н о в с к и и % 
Ристо Попсимонов. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Републичкиот завод за здравствена 
заштита, се именуваат: 

Слободан Брашнарски, помошник на секретарот 
на СИЗ за здравство и здравствено осигурување — 
Скопје, 

Дрита Ислами, секретар н а Општинскиот совет 
на ССМ — Чаир — Скопје и 

Дуца Јанкуловска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд, вработена во „Алкалоид" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-540/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овени, е. р. 
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115. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО 

ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Кли-
ника за уво, нос и грло при Медицинскиот факул-
тет Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Санде Груевски, 
Асан Керим и 
д-р Димитар Кик ерко®. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и грло 
при Медицинскиот факултет — Скопје, се имену-
ваат: 

Лилјана Кимова, претседател на здружението на 
правниците од стопанството на Македонија, вработе-
на во Стопанската комора на Македонија, 

Ванчо Чучевски, виш советник во Собранието на 
СРМ и 

д-р Рајна Рајкова, член на ГК на Социјално-ху-
манитарните организации, вработена во ЖТО Скопје 
ООЗТ „Железничар". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-541/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

Иван Аврамовски, е. р. 

116. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ ФАРМАЦЕВТСКИ ИНСТИТУТИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
1. Се разрешуваат од должноста претставници 

на општествената заедница во Советот на 0 0 3 * 
Фармацевтски институти при Медицинскиот факултет 
— Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Никола Босилевски, 
м-р Радојка Наумовска и 
м-р Лазо Толев. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Фармацевтски институти при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, се именуваат: 

Борис Наумовски., вработен во РСИЗ за здрав-
ствена заштита, 

д-р Добри Поповски, вработен во РО „Реплек — 
Македонија" — Скопје и 

Иванка Контевска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

(СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-543/1 
23 февруари 1988 година Претседател 

Скопје на Соборот на здружениот труд, 
Иван А в р а м о в а ^ , е. р. 

117. 

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БО-
ЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ П Р И МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од должноста претставници на 
општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника 
за инфективни болести и фебрилни состојби при 
Медицинскиот факултет — Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Ангеле Гавриловски, 
Димче Димитриевски и 
Виолета Јоанидис. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болес-
ти и фебрилни состојби при Медицинскиот факул-
тет — Скопје, се именуваат: 

Лилјана Иванова, секретар на Одборот за здрав-
ство и социјална политика и прашања на борците 
и инвалидите од војната при Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ, 

д-р Милка Камчева, вработена во Медицинскиот 
центар во Штип и 

проф. д-р Ристо Петровски, пензионер. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-542/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

118. 

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на С0'циј али етичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕР-

О В С ЕИЗМО Л ОТИ Ј А — СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за земјотресно инженерство и 
инженерска сеизмологија Скопје се именува м-р 
Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-547/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 
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119. 
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за на-

учно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛ-
КЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков" — Скопје, се имену-
ваат: 

Илхами Емин, потсекретар во Републичкиот ко-
митет за култура и 

Томе Димишковски, директор на Ансамблот за 
народни игри и песни „Танец" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-548/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамова««, е. р. 

120. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

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

РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Советот на РО Земјодел-
ски факултет, поради истек на времето на кое е 
именуван Коста Аврамовски. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје се 
именува м -р ѓторѓи Узуновски, делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-546/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова^, е. р. 

121. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Соборот на здружениот труд н а Собранието н а Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 23 февруари 1988 година, донесе 

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

БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Болницата 
за нервни и душевни болести — Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани.-

Крсте Здравков ски, 
Мподраг Поповски и 
д-р Тодор Ќосев 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Болницата за нервни и душевни бо-
лести, се именуваат: 

д-р Михаил Левевски, од Меѓуопштинскиот за-
вод — Скопје, 

Михаило Георгиевски, секретар на Општинскиот 
совет на ССМ — Карпош — Скопје и 

Борка Каевска, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, медицинска сес-
тра во Здравствениот дом — Скопје, „Центар". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-545/1 
23 февруари 1988 година 

• к о п ј е 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамовски, е. р. 

122. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник н а СРМ" 
бро ј 16/85), Соборот на здружениот труд н а Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Кли-
ника за ревматологија при Медицинскиот факултет 
— Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

потполковник д-р Аврам Банковски и 
Рокса Георгиевска. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Клиника за ревматологија при 
Медицинскиот факултет Скопје, се именуваат: 

д-р Русе Бошковски, заменик н а генералниот ди-
ректор на РО „Реплек — Македонија" — Скопје, 

проф. д-р Јонче Не делковски, пензионер и 
Марија Којиќ, вработена во ЛСИЗ за здравствена 

заштита Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-544/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамоваси, е. р. 

123. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование |(„Службен весник на СРМ" број 
16/85), Соборот н а здружениот труд на Собранието 
на СР Македонија, н а седницата одржана на 23 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУР-

ШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за изгот-
вување предлог за именување декан на ООЗТ Тех-
нолошко-металуршш факултет — Скопје се имену-
ваат: 
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Сокол Симовски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ и 

Елена Михајлова, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, доцент на Градежниот 
факултет — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-549/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамова«!, е. р. 

124. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за сред-

ствата за пошумување на голините („Службен весник 
на СРМ" број 48/74) и член 85 од Законот за шу- • 
мите („Службен весник на СРМ" број 20/74 и 15/86), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Соборот на општините, одржани на 23 февруари 
1988 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРА-
ЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУК 

ТИВНИТЕ НИСКОСТЕБЛЕНИ И ДЕГРАДИРАНИ 
ШУМИ И 1ИИКАРИ ВО 1988 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат сред-

ствата за пошумување на годините и мелиорација и 
реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени 
и деградирани шуми и шикари во 1988 година, нив-
ните корисници, работите што ќ е се финансираат, 
како и начинот на користењето н а средствата. 

И 
Средствата за пошумување на годините и мелио-

рација и реконструкција на слабопродуктивните нис-
костеблени и деградирани шуми и шикари се утвр-
дуваат во износ од 1.751.858.934 динари и тоа по 
следните основи: 

— салдо на ж и р о сметка на ден 31. 
12. 1987 година 101.858.934 

— средства што Републиката ги оства-
рува од вишокот на приходите над 
расходите на Народната банка на 
Македонија и други избори 1.650.000 000 

III 
Корисници на средства за пошумување на годи-

ните и мелиорација и реконструкција на слабопро-
дуктирните нискостеблени и деградирани шуми и ши-
кари можат да бидат општините, организациите на 
здружениот труд што стопанисуваат со шуми и други 
заинтересирани организации. 

IV 
Средствата за пошумување на годините и мелио-

рација и реконструкција на слабопродуктивните нис-
костеблени и деградирани шуми и шикари ќ е се ко-
ристат: за учество во садење, одгледување и чување 
на нови шумски насади, за учество во мелиорација 
на шуми со ресурекција и со прореди, за учество во 
реконструкцијата на деградирани шуми со одгледува-
ње, за производство на садници, за учество во на-
бавка на механизација за пошумување и мелиораци-
ја, за учество во изградба на патишта во пошумени 
објекти и објекти за мелиорација и реконструкција, 
за картиран^ и колаудација на пошумени објекти, 
за заштита н а пошумеиите и мелиорираните објекти 
од болести, штетници и пожари, за следење на здрав-
ствената состојба на насадите, научно применувачки 
мерки и за трошоци за функција на Советот за по-
шумување на годините и тоа во следните износи: 

во динари 
учество во садење и одгледување 
на шумските насади 770.000.000 
учество во мелиорација на шуми 
со ресурекција и прореди 70.000.000 
учество во реконструкцијата на де-
градирани шуми со одгледување и 
чување 150.000.000 
производство на садници 569.858.934 
учество за набавка н а механиза-
ција 90.000.000 
учество за изградба на патишта во 
пошумените објекти и објекти за 
мелиорација и реконструкција 50.000.000 
картиран^ и колаудација на пошу-
мените објекти 10.000.000 
следење н а здравствената состојба 
на насадите и научно применувач-
ки мерки 10.000.000 
заштита на пошумените и мелио-
рираните објекти од болести, штет-
ници и пожари 24.000.000 
трошоци за функција 8.000.000 

ВКУПНО: 1.751.858.934 

Средствата предвидени со оваа финансиска про-
грама се даваат н а корисниците без обврска н а вра-
ќање. 

Средствата за садење и одгледување на шумски-, 
те насади, за реконструкција н а деградирани шуми 
со одгледување и чување, за мелиорација на шуми со 
ресурекција и прореди, за набавка на механизација 
и за изградба на патишта во пошумени објекти и 
објекти за мелиорација и реконструкција можат да 
се користат под услов ако корисниците на средствата 
обезбедат сопствено учество најмалку 50°/о од из-
носот на пресметковната вредност на работите. 

Од средствата по оваа финансиска програма се 
обезбедува производство на садници за пошумување 
на голини и реконструкција на деградирани шуми и 
шикари на општествени и индивидуални површини 
без учество, односно без надомест. 

VI 
Распоредот на средствата од точка IV по корис-

ници ќ е го врши Советот за пошумување на годи-
ните врз основа на програми за пошумување на 
годините, односно . шумскостопански основи и програ-
ми за унапредување н а шумите што ш донесуваат 
корисниците н а средствата, како и врз основа на 
извршените работи. 

Висината н а учеството на средствата на Републи-
ката по одделни намени ќ е ја определи Советот за 
пошумување на -годините. 

VII 
Со пошумување ќ е се з а ф а ќ а а т годините што 

се лоцирани н а стрмни терени на кои се развиваат 
ерозивните процеси и голини кои по своите при-
родни особености, стопан еко-економски услови, за-
штитни и други општокорисни функции, на јдобро 
ќе се користат кога н а нив ќ е се одгледуваат шуми. 

Приоритет во пошумувањето ќ е се дава н а по-
вршините : 

— што претставуваат поголема целина, заради 
поорганизирана заштита и одгледување на подигна-
тите култури. Големината на истите да не биде 
помала од 50 ха,-

— што не се оптоварени со пасење на добиток, 
односно се разграничени од пасиштата; 

— што се надоврзуваат на постојните природни 
шуми или подигнати насади, или се во близина на 
индустриски, сообраќајни или други објекти, покра ј 
езерата, акумулации и слично; 

— за кои се решени имотно-правните односи, 
Мелиорација на шуми со ресурекциони сечи и 

прореди ќ е се врши во деградирани шуми и шика-
ри што се наоѓаат на плодни растишта и се одли-
куваат со добар состав на видовите на дрвја и нив-
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на биолошка способност за вегетативно обновување 
и оформување во квалитетни изданкови шуми, а по-
тоа со соодветни »догледни мерки во високи шуми. 

Реконструкција на шуми ќе се врши на дегра-
дирани шуми и шикари кои се наоѓаат на плодни 
и приоритетни растишта, но со лош состав на ви-
довите дрвја, со ослабени биолошки способности за 
вегетативно обновување и формирање на ниски ре-
гуларни шуми, како и во лисничките шуми и псев-
домаќиите. 

VIII 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во ^Службен ве-
сник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-589/1 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Дадамовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 

125. 
Врз основа на член 46 ставовите 1 и 2 од Зако-

нот за заштита и користење на земјоделското зем-
јиште („Службен весник н а СРМ" бр. 7/86), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата н а Соборот на здружениот труд, одржана 
на 23 февруари 1988 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА /ЗА ЗАШТИТА И 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1990 ГОДИНА 
I 

I 
Со оваа програма се утврдуваат намените, вкуп-

ниот износ на средствата, динамиката за обезбедува-
ње средства по години и условите за нивно користе-
ње, како и нејзиното извршување. 

II 
Средствата за извршување на оваа програма, се 

утврдуваат во вкупен износ од 1.040.000.000 динари 
за периодот од 1988 до 1990 година, од изворите 
утврдени во член 45 од Законот за заштита и ко-
ристење на земјоделското земјиште („Службен вес-
ник на СРМ" број 7/86) и тоа . 

— надоместок и зголемен данок од член 12 на 
Законот; 

— надоместоци од член 18 од Законот; 
— средства на Републиката и општините; и 
— други средства (зголемена вредност на зем-

јиштето што е резултат на вложување на општестве-
ни средства и слично). 

III 
Средствата што се обезбедуваат од изворите ут-

врдени во дел III од оваа програма, по години изне-
суваат: 

— 1988 година — 340.000.000 динари (140.000.000 
динари пренесени од 1986 и 1987 година); 

— 1989 година — 300.000.000 динари; и 
— 1990 година — 400.000.000 динари. 

IV 
Средствата од оваа програма се користат за след-

ните намени: 
1. Откуп на ' земјоделско земјиште,-
2. Агром ели овација и рекултивизација на земји-

штето ; 
3. Освојување на напуштени земјоделски повр-

шини ; 
4. Изработка н а карти за разграничување на зем-

јоделските површини за определени намени,-
5. Учество во трошоците за извршување на гео-

детските работи во спроведувањето н а комасаци-
јата; и 

6. Материјални трошоци за спроведување на оваа 
програма. 

V 
Поблиски намени и условите за користење, како 

и висината на средствата по одделни корисници и 
намени, се утврдуваат со годишни програми н а Из-
вршниот совет на Собранието н а Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

VI 
Средствата предвидени со оваа програма се не-

повратни. 

VII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-562 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд. 
Иван Аврамовски, е. р. 

126. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбедува-

ње и насочување на средства за поттикнување на 
развојот на земјоделството („Службен весник н а СРМ" 
број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85.. 13/86 И 11/87), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја н а седницата н а Соборот на здружениот труд одр-
жана на 23 февруари 1988 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1988 ГОДИНА 

I 
Во рамките на оваа програма ќе се врши рас-

пределба на средствата за 1988 година во вкупен из-
нос од 10.620 милиони динари. Средствата ќе се 
користат според намените, критериумите и условите 
утврдени со оваа програма, и тоа за : 

во милиони динари 

— освојување на нови и напуштени земјо-
делски површини и откуп на обработливото 
земјоделско земјиште до 350 

— подигање на вештачки ливади до 500 
— поттикнување на развојот на сточарството, 

рибарството и пчеларството до 2.183 
— премии на некои земјоделски производи д о 5.687 
— финансирање на изградба на брани и мали 

акумулации и мали хидромелиоративни сис-
теми за развој н а земјоделството до 700 

— унапредување на индивидуалното земјодел-
ство до 1.200 

II 
1. Средствата од дел I став 1 точка 1 од оваа 

програма во износ до 350 милиони динари ќ е се 
користат за : 
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— освојување до 1.000 ха нови и напуштени зем-
јоделски површини. 

За секој освоен хектар нова површина ќе се 
партиципира со 250.000 динари; 

— откуп на земјоделско земјиште од индивидуа-
лен сектор до 100 хектари. 

За секој откупен хектар од индивидуален сектор 
ќе се партиципира оо 500.000 динари; # 

— за недоволно предвидени средства за освоју-
вање на нови и напуштени земјоделски површини 
и откуп на о б р а б о т л и в земјоделско земјиште од ин-
дивидуалниот сектор и за други трошоци за спрове-
дување на оваа програма, се утврдува износ на сред-
ства до 50 милиони динари. 

2. Право на користење на средствата од дел И 
на оваа програма имаат организациите на здруже-
ниот труд и земјоделските задружни организации, 
кои ќе се обврзат да освојат најмалку 10 ха нова 
површина и истата да ја приведат под култура, како 
и да ја откупат секоја понудена земјоделска обра-
ботлива површина без оглед на големината. 

Приоритет во користење на средствата ќ е имаат 
организациите на здружениот труд и земјоделските 
задружни организации кои ќ е освојат групирани по-
вршини и со подобар бонитет на почвата. 

Услов за користење на средствата од дел II на 
оваа програма претставува инвестиционата програма 
на инвеститорот за користење на кредитни средства 
за освојување на нови и напуштени земјоделски по-
вршини и откуп, доставени и прифатени од соод-
ветна деловна банка. 

Доколку организациите на здружениот труд и 
земјоделските задружни организации освојуваат но-
ви и напуштени земјоделски површини или откупу-
ваат со сопствени средства, услов за користење на 
средствата од оваа програма ќе претставува премер 
пресметка за вредноста на површините што ќ е се 
освојуваат, одлука на самоуправниот орган за на-
мераваната инвестиција, скица на локацијата, бројот 
на катастарската парцела што се откупува, како и 
изјава за обезбедените сопствени средства (финан-
сиски и материјални). 

III 
1. Средствата од дел I став 1 точка 2 од оваа 

програма во износ од 500 милиони динари ќе се 
користат за.-

во милиони динари 

— подигање на 700 ха вештачки ливади за про-
изводство на семе во износ до 82,5 

— подигање на вештачки ливади за производ-
ство на кабаста храна и семе на 3.600 ха во 
износ до 387,3 

— недоволно предвидени работи и трошоци во 
износ до 30,2 

2. Средствата од дел III точка 1 на оваа про-
грама ќе се користат за следниве намени и износи, 
и тоа.-

— за набавка на елитно семе од еспарзета за 
засејување на околу 500 ха кои ќе служат за орга-
низирање на производството на семе од оваа кул-
тура и за набавка на елитно семе од луцерка за 
подигање на 200 ха кои ќ е служат за организирање 
на производството на семе за натамошна репродук-
ција, во износ од 82,5 милиони динари. 

Организациите на здружениот труд и земјодел-
ските задружни организации кои ќе подигнат семе-
производни парцели од треви, без надоместок ќе 
добијат елитно семе за подигање на ливади чија 
намена во основа ќе биде за производството на се-
ме од еспарзета и луцерка,-

— за подигање на вештачки ливади со еспарзе-
та наменети за производство на зелена маса и сено 
и тоа на 500 ха во општествениот сектор и 800 ха 
во индивидуалниот сектор. За оваа намена се пред* 
Бидуваат до 157,3 милиони динари. 

За подигање на вештачки ливади со тревни омес-
ки на ерозивни ораници наменети за производство 
на сено и испаша и тоа во општествениот сектор 
500 ха и 1.800 ха во индивидуалниот сектор. За секој 
подигнат хектар во двата сектори ќе ^ се обезбеди 
бесплатно семе. Купувањето на семето ќе се изврши 
од средствата предвидени за оваа намена во износ 
до 230,0 милиони динари. 

Распоредот на количествата на семе по корис-
ници, врз основа на барање, ќе го изврши Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, по претходно прибавено мислење од ООЗТ 
Институт за полјоделство и градинарство при Земјо-
делскиот факултет; и 

— за правење на тревни смески од повеќе ви-
дови треви, пакување во единици за загребување на 
еден декар, за дотур на семенскиот материјал до 
индивидуалните земјоделци и други трошоци свр-
зани оо реализацијата на оваа програма, се предви-
дуваат 30,2 милиони динари. 

3. Корисници на средствата, односно на високо-
квалитетно семе предвидени во дел III од оваа про-
грама, можат да бидат организациите на здруже-
ниот труд и земјоделските задружни организации и 
други субјекти кои ќе произведуваат семе од соод-
ветните тревни култури и кои со сопствени средства 
ќе ги извршуваат технолошките операции (основна 
обработка, иретсеидбена подготовка на почвата, ѓу-
брење, сеидба и нега на посевот и слично), за поди-
гање на семепроизводни парцели, тревни посеви од 
легуминози кои директно или индиректно ќ е придо-
несат за извршување на оваа задача. 

4. Приоритет во користењето на семе за поди-
гање на вештачки ливади за сем ©производ ство ќе 
имаат оние организации на здружениот труд и зем-
јоделски задружни организации, кои располагаат со 
погодни површини за оваа намена, оспособен кадар 
за оемепроизводството и опременост со нужна меха-
низација. 

Приоритет за користење на семе од треви и 
тревни смести, за подигање на вештачки ливади на-
менети за добивање на кабаста сточна храна ќе 
имаат оние организации на здружениот труд и зем-
јоделските задружни организации кои располагаат 
со сточен фонд, сопствени површини и кои не го 
имаат решено обезбедувањето на кабаста сточна хра-
на за исхрана на сопствениот добиток (овчарски и 
говедарски фарми). 

За користење на семе за подигање на вештачки 
ливади во индивидуалниот сектор, приоритет ќ е има-
ат здружените земјоделци и оние земјоделци кои жи-
веат во ридско-планинските населби и кои пред се 
располагаат со сточен фонд и сопствени површини 
кои не се погодни за економично производство (еро-
зивни и напуштени ораници и слично). 

5. Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство го утврдува обемот на 
мерките по корисници, како и поблиските услови за 
користење на средствата предвидени во дел III од 
оваа програма. 

Средствата за семенскиот материјал за п о л и г а в 
на вештачки ливади за сите корисници се исплатува 
по налог на Комитетот, а во рамките на располож-
ливите средства предвидени во дел III од оваа про-
грама. 

IV 
1. Средствата од дел I став 1 точка 3 од оваа 

програма во износ до 2.183 милиони динари, ќе се 
користат за: 

во милиони динари 
— го ве д арство до 1.717,5 
— овчарство до 205,6 

свињарство до 100,0 
— коњарство до 30,0 
— рибар ство до 60,0 
— пчеларство до 40,0 
— посебни мерки 29,9 

Вкупно: 2.183 
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2. Средствата од претходната т о ч к а ќ е се ко-
ристат з а субвенционирање, односно регресирање на 
трошоците з а зголемување н а производството на мле-

ко , месо, волна и пчелни производи, к а к о и за уна-
предување н а коњарството, и тоа.-

во и л ј а д а динари 
Б р о ј 
грла 

Учество 
п о грло 

Вкупно 
динари 

ГОВЕДАРСТВО 
1. Зголемен бро ј н а крави и стелни јуници од 

благородни раси и нивни крстоски ш т о ќ е прет -
ставуваат п р о ш и р е н а (репродукција на основното 
стадо: 
а) набавени (за п р о ш и р е н а репродукција) 
б) од сопствено стадо (за п р о ш и р е н а репродук-

ција) 
2. Учество з а набавка и одгледување н а бикови од 

благородни раси (монтафонска , оберинталска) за 
индивидуален сектор во ридокочпланинските по-
д р а ч ј а 

3. Учество з а н а б а в к а на прогенотестирани бикови 
за потребите н а говедарството во општествен 
сектор (Центар з а вештачко осеменување — Ве-
теринарен институт — Скопје) 

4. Субвенционирање на опремување н а собирни ста-
ници з а млеко 

5. Учество во набавката на електрични апарати з а 
м о л з е њ е на к р а в и ©о индивидуалниот сектор (во 
кооперација) 

6. Финансирање на службата з а матично книговод-
ство и селекција во г о в е д а р о в ото, овчарството и ' 
коњарството во индивидуалниот сектор до 

7. За полнење на конте јнери за вештачко осемену-
вање до 

ОВЧАРСГВО 
8. Учество з а набавка н а овни оригинални грла од 

расата виртенберг за В/О н а овци во општестве-
ниот и индивидуалниот сектор 

9. Учество з а набавка на овни репродуктори за ин-
дивидуален сектор 

10. Учество во одгледувањето н а м а ш к и јагниња за 
производство на овни репродуктори з а потребите 
н а индивидуалниот сектор з а 1989 година 

11. Одгледување на женски грла ѕвиски во опште-
ствениот сектор добиени со вкрстување на до-
м а ш н а т а популација овци со виртенберг овни 
(зголемен бро ј н а матично стадо) 

12. Вештачко осеменување на овци во индивидуал-
ниот сектор (во сезона) до 

13. Учество во набавката на хранилки з а ј агниња за 
индивидуален сектор 

СВИЊАРСТВО 
14. Учество во трошоците за набавка на приплоден 

матери јал з а репроцентар 

КОЊАРСГВО 
15. Доопремување на ергелата , ,Витачево" — Кава-

д а р ц и 
16. Откуп н а пастуви и кобили 
17. Лиценцирање и кастрирање на пастуви 
18. Осигурување на м а ш к и приплодни грла 

РИБАРСТВО 
19. Субвенционирање на цената на к а ф е з и з а од-

гледување риби до 
20. Субвенционирање н а произведен подмладок до 
21. Производство и набавка на п о д м л а д о к з а пори-

бување на реки и е зера до 

ПЧЕЛАРСТВО 
22. Учество во трошоците за производство н а ж и в 

пчелен матери јал (за индивидуален сектор) 
— нуклеуси 
— матици 

23. Субвенционирање н а пчелни сандаци з а индиви-
дуален сектор во посебни ридско-планински по-
драч ја 
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п и с м е н и н л м и ш 
24. Учество во финансирањето на трошоци з а реали-

зација на „Макропроектот I I I" до 
25. Учество во набавката на к а л и ф о р н и с к и глисти 
26. Учество во трошоците з а организирање на сто-

чарски изложби 
27. Други трошоци з а спроведување н а програмата 

и недоволно планирани мерки,- контрола во спро-
ведувањето на програмата и друго до 

3. Непосредни реализатори на мерките предви-
дени во деловите III и IV од оваа п р о г р а м а се ор-
ганизациите на здружениот труд и земјоделските за-
дружни организации з а мерките што ќ е се реали-
зираат во општествениот сектор. Мерките и актив-
ностите што ќ е се реализираат во индивидуалниот 
сектор, ги спроведуваат општинските стручни служ-
би — центри з а унапредување н а индивидуалното 
земјоделство и Републичкиот центар за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство „ П р и м е н а " — 
Скопје. 

V 
1. Средствата од дел I став 1 т о ч к а 4 о д оваа 

програма во износ од 5.687 милиони динари ќ е се 
користат з а премии з а пченица, 'рж, сончоглед, ма-
слодајна репка, ш е ќ е р н а репка и млеко . 

З а поголем откуп на н е к о и земјоделски произво-
ди се предвидува резерва во износ од 19,5 милиони 
динари. 

A. Премија на пченица и 'рж 
Н а организациите н а здружениот труд од тери-

торијата на СР Македони ја што вршат откуп н а се-
менска и меркантилна пченица и ' р ж им се испла-
тува (премија за откупените количества пченица и 
' р ж од родот во 1988 година, во износ д о 12 динари 
по килограм. 

Оваа преми ја ј а остваруваат и организациите на 
здружениот труд кои ќ е користат семенска пченица 
од сопствено производство, за сеидба на своите по-
вршини. 

З а оваа премија ќ е се користат средства во из-
нос од 1.920 милиони динари. 

З а откупените количества н а пченица и ' р ж од 
околу 10.000 тони од родот во 1987 година ќ е се 
исплатува премија под условите предвидени со Про-
грамата з а премии на некои земјоделски производи 
во 1987 година („Службен весник н а СРМ" бр. 14/87), 
во износ до 80 милиони динари. 

Б. Премија за маслодајни семиња (сончоглед, 
масло да јна репка и соја) 

Н а организациите на здружениот труд ш т о се 
занимаваат со производство на масло з а јадење на 
територијата на СР Македонија , им се исплатува 
премија з а откупените количества сончоглед, масло-
да јна репка и соја во износ до 8,00 дин/кг. 

З а оваа преми ја ќ е се користат средства во износ 
до 280 милиони динари. 

B, Премија за шеќерна репка 
Н а организацијата на здружениот труд ш т о се 

занимава со производство на ш е ќ е р на територијата 
на СР Македонија и се исплатува п р е м и ј а з а откупе-
ните количества ш е ќ е р н а р е п к а во износ од 2,00 
дин/кг. 

З а оваа п р е м и ј а ќ е се користат средства во из-
нос до 300 милиони динари. 

Г. Премија на кравјо и овчо млеко 
За произведено крав јо и овчо млеко од органи-

зациите на здружениот труд и од земјоделските за-
други или во к о о п е р а ц и ј а со индивидуалните земјо-
делски производители од подрач јето на СР Македо-
ни ја се исплатува п р е м и ј а во износ од : 

— 80 динари по литар, з а производителите од 
општините кои имаат третман на неразвиени, однос-
но недоволно развиени, и 

— 60 динари по литар, з а производителите од 
општините кои имаат третман на развиени. 

Оваа преми ја се исплатува з а мравјо млеко ш т о 
содржи на јмалку 3,2% млечна маст и з а овчо м л е к о 
ш т о содржи на јмалку 6°/о м л е ч н а маст. Ако млекото 
содржи повеќе од предвидениот процент на млечна 
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маст, п р е м и ј а т а сразмерно се зголемува, со тоа ш т о 
з а крав јото м л е к о пресметката се врши на јмногу 
д о 4,2°/о млечна маст, а з а о®чо млеко до 8,5°/о м л е ч -
на маст. 

П р е м и ј а т а се исплатува и з а крав јо и овчо млеко 
кое корисниците н а п р е м и ј а т а ќ е го преработат 1са-
м и или во к о о п е р а ц и ј а и ќ е го предадат на откуп-
ните организации н а здружениот труд. 

П р е м и ј а т а з а млеко од став 1 алинеја 1 н а овој 
дел ќ е се остварува доколку и општината исплатува 
н а ј м а л к у 30 динари п о литар млеко . 

П р е м и ј а т а з а м л е к о од став 1 алине ја 2 на овој 
дел ќ е се остварува доколку и општината исплатува 
п р е м и ј а од на јмалку 40 д и н а р и по литар млеко. 

За оваа п р е м и ј а ќ е се користат средства во из-
нос до 3.087,5 милиони динари. 

Премиите ќ е им се исплатат н а организациите на 
здружениот труд и земјоделските з адружни органи-
зации врз основа н а барањето ш т о го поднесуваат 
со соодветна документаци ја до Службата н а опште-
ственото книговодство во СР Македонија до 31 ја -
нуари 1989 година. 

Врз основа на барањето , Службата на општестве-
ното книговодство во СР Македони ја врши исплата 
на средствата з а премии . 

VI 
1. Средствата од дел I став 1 т о ч к а 5 од оваа 

програма во износ од 700 милиони динари кои ќ е се ко-
ристат з а ф и н а н с и р а њ е н а и з г р а д б а т а н а брани за 
мали акумулации и мали хидромелиоративни систе-
м и з а искористување н а водата од нив з а наводну-
вање на земјоделското з е м ј и ш т е з а потребите н а сто-
чарството и дивечот се распределуваат , и т о а з а : 

во милиони динари 
— учество во и з г р а д б а т а н а брани з а ма-

ли акумулации и мали х и д р о м е л и о р а -
тивни системи д о 692 

— недоволно предвидени средства за из-
градба н а мали акумулации и мали хи-
дромелиоративни системи и други тро-
ш о ц и з а 'спроведување н а оваа про-
г р а м а се утврдува износ н а средства 
д о 8 

2. Средствата од дел VI точка 1 на оваа програ-
м а м о ж а т да се користат з а учество во ф и н а н с и р а -
њето на и з г р а д б а т а н а објектите и работите, на јмногу 
до 50°/о од нивната пресметковна вредност. 

Право на користење на средства од оваа про-
г р а м а и м а а т водостопанските, земјоделските и други 
организации н а здружениот труд и земјоделски за -
дружни организации кои со непосредните водоко-
рисници постигнале спогодба за изградба и искори-
стување на водата о д објектите утврдени во дел VI 
точка 1 од оваа програма . 

Предимство при одобрување на овие средства 
и м а а т оние објекти кои се од значење и з а општо-
народната одбрана . 

VII 
1. Средствата од дел I став 1 т о ч к а 6 од оваа 

п р о г р а м а во износ д о 1.200 милиони динари, ќ е се 
користат з а субвенционирање, односно регресирање 
на активностите з а зголемување на индивидуалното 
земјоделско производство, како и ф и н а н с и р а њ е на 
Републичкиот центар з а унапредување на индивиду-
алното земјоделство „ П р и м е н а " — Скопје и 'Општин-
ските стручни служби — центри з а унапредување на 
индивидуалното з ем ј од е л ство. 

Овие средства ќ е се распоредуваат по единици 
мерки за следниве намени. 
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1. о 3. 
1. Берово 26.448.800 
2. Битола 53.478.500 
3. Македонски Брод 25.261.400 
4. Валандово 15.704.000 
5. Виница 23.673.200 
6. Гостивар 46.338.000 
7. Гевгелија 31.166.500 
8. Дебар 9.920.400 
9. Делчево 24.288.000 

10. Демир Хисар 26.063.600 
11. Кочани 44.586.000 
12. Кичево 33.434.000 
13. Крива Паланка 15.002.600 
14. Куманово 52.324.000 
15. Крушево 38.763.000 
16. Кратово 16.648.200 
17. Кавадарци 18.962.000 
18. Неготино 11.069.000 
19. Свети Николе 14.680.000 
20. Струга 47.833.600 
21. Струмица 32.241.500 
22. Скопје 50.989.000 
23. Охрид 26.181.000 
24. Прилеп 40.900.000 
25. Пробиштип 19.045.000 
26. Радовиш 25.770.500 
27. Ресен 37.600.000 
28. Тетово 80.033.625 
29. Титов Велес 27.434.250 
30. Штип 18.543.250 
31. Посадочен материјал на нови ви-

дови овошје и опити 25.000.000 
32. Земјоделска механизација за де-

монс. 30.000.000 
33. Примена 85.100.000 
34. Натпревари з а високи приноси 3.400.000 
25. Републички и сојузни натпревари 6.000.000 
36. Земјоделско образование и про-

паганда 7.100.000 
37. Совет за индивидуално земјодел-

ство 3.000.000 
ВКУПНО- 1.089.587.925 

38. З а недоволно предвидени мерки 106.012.075 
СЕ ВКУПНО: 1.200.000.000 

3. Развиените општини во финансирањето н а мер-
ките ш т о се утврдуваат во д е л VII од оваа програма, 
учествуваат со ист износ на средства по единица 
мерка, општините: Крушево; Кратово, Демир Хисар, 
Македонски Брод, Дебар и Крива Паланка учеству-
ваат со на јмалку 30% од вкупната субвенција по еди-
ница мерка, додека општините : Ресен, Виница, Беро-
во, Кичево, Радовиш, Гостивар, Струга и Тетово со 
на јмалку 40°/о од вкупниот износ на .субвенцијата 
н а утврдена мерка . 

Приоритет при користењето н а субвенциите — 
регресите (републички и општински) по гранки и на-
мени имаат земјоделците од ридско-планинските под-
рач ја и здружените земјоделци. 

VIII 
1. Распределбата на средствата од оваа програма 

по корисници ја врши Републичкиот комитет за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство, врз основа 
на поднесени барања, а з а користење на средствата 
за освојување на нови и напуштени земјоделски по-
вршини и откуп на земјоделско земјиште потребно 
е и претходно прибавено мислење од Стопанската ко-
м о р а на Македонија з а организациите н а здруже-
ниот труд и Задружниот сојуз на Македонија з а 
здружените организации. 

2. Доколку дојде до извршување на некои м е р -
ки предвидени со о в а а програма во поголем обем, а 
друга биде нецелосно реализирана , Републичкиот ко -
митет з а земјоделство, шумарство и водостопанство 
во рамките на вкупно расположливите средства по 
оваа п р о г р а м а врши соодветна пренамена по мерки, 
освен за средствата од дел VII н а оваа програма, 
каде ш т о пренамена в р ш и Советот з а унапредување 
на индивидуалното земјоделство. 

3. Претседателот н а Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство в о соглас-
ност со Републичкиот секретар з а финансии, во рок 
од 15 дена од донесувањето на оваа програма, 'ќе 
донесе поблизок пропис за начинот н а остварување 
на правото за користење на средствата за поттикну-
вање н а развојот на сточарството рибарството и пче-
ларството и за премии на некои земјоделски про-
изводи. 

4. Правата и обврските на корисниците н а сред-
ствата од оваа програма (освен за средствата на дел 
VIII точка 3 н а о в а а програма) , се утврдуваат со до-
говор што ќ е се склучува меѓу Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и ко-
рисниците н а средствата, а правата и обврските на 
корисниците на средствата за унапредување на инди-
видуалното земјоделство се утврдуваат со договор 
што ќ е се .склучува меѓу Советот з а унапредување на 
индивидуалното земјоделство и корисниците на сред-
ствата. 

IX 
Средствата предвидени со оваа програма се не-

повратни. 
X 

Оваа п р о г р а м а влегува во сила наредниот ден од 
денот н а објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" , а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-561 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот н а здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 

127. 
Врз основа на член 113 став 2 од Законот за 

вршење стопански дејности со самостоен личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" бр. 30/87), Републичкиот 
комитет за сообраќа ј и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА НА САМОСТОЈНИТЕ ПРЕ-

ВОЗНИЦИ ШТО ВРШАТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува работната обле-

к а н а самостојните превозници што вршат јавен пре-
воз н а патници. 

Член 2 
Работната облека е зимска и летна. 

Член 3 
Зимската работна облека се состои од: палто, 

панталони, кошула, вратоврска и чевли. 
Жените наместо панталони м о ж а т да носат здол-

ниште . 

2. Во рамките на вкупно расположливите сред-
ства по оваа намена се утврдуваат следниве износи 
на вкупните субвенции — регреси по општини и тоа ; 
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Палтото е од штоф, во темно сина боја со оби-
чен .крој со реа ери на еден ред копчиња што се за-
копчуваат десно. Н а долниот дел од обете страни 
има надворешни џепови без преклоп, а н а левата 
страна на градите има надворешен џеп без преклоп. 

Палтото за жени-превозници е со прилагоден 
крој за жени. 

Панталоните се од ш т о ф во темно сина боја со 
вообичаен крој. 

Здолништето е од ш т о ф во темно сина боја и 
со вообичаен кро ј и должина. 

Кошулата е во светло сина боја со вообичаен 
крој. 

Вратоврската е од стандарден материјал со тем-
но сина боја. 

Чевлите се во црна боја. 
Доколку самостојните превозници носат капа, 

односно бере, ја носат следната капа односно бере: 
Капата е од ш т о ф во темно сина боја со вооби-

чаен крој. 
Берето е од ш т о ф (во темно сина боја и со воо-

бичаен крој. 
Член 4 

Летната работна облека се состои од кошула, 
панталони и чевли. 

Жените наместо панталони можат да носат здол-
ниште. 

Кошулата е во светло сина боја со вообичаен 
крој со куси ракави. 

Кошулата за жените превозници е во светло 
сина боја со прилагоден крој за жени. 

Панталоните се од тергал или друг сличен мате-
ријал во техмно сина боја со вообичаен крој. 

Здолништето е од тергал или друг сличен мате-
ријал во темно сина боја. 

Чевлите се во црна боја. 

Член 5 
Составен дел на работната облека е и ознаката 

— амблем со која се обележува дејноста „ТАКИ". 
Ознаката од став 1 на овој член се носи при-

шиена на џепот на горниот дел од левата страна на 
палтото, односно на горниот лев цел на кошулата. 

Ознаката е испишана со жолта патинирана боја. 

Член 6 
Самостојниот превозник работната облека ја 

одржува чисто и уредно. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-' 

танува да важи Правилникот за работната облека на 
граѓаните што вршат јавен превоз н а патници („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/86). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-182 
26 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќа ј и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

128. 

Врз основа на член 144 став 1 точка 1 од Зако-
нот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на СРМ" бр. 35/85 и 9/86) и член 105 став 2 од За-
конот за вршење стопански дејности со самостоен 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 30/87), Ре-
публичкиот комитет за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УС-
ЛОВИ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СО КОИ СЕ ВРШИ 

ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за техничко-експлоатационите 

услови на моторните возила со кои се врши јавен 
превоз во патниот сообраќај („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/86) во член 1 на крајот точката се бри-
ше и се додаваат зборовите: „од страна на органи-
зациите на здружениот труд и други општествено-
правни лица, како и од самостојните превозници" 

Член 2 
Во член 2 став 3 зборот „три" се заменува со 

зборот „пет". 
Член 3 

Во член 8 став 1 се менува и гласи: 
„Автобусите со кои се врши јавен превоз на 

патници јво линискиот и слободниот патен сообраќај 
имаат натпис на бочните надворешни страни кој со-
држи назив и седиште на организацијата на здруже-
ниот труд и друго општествено-правно лице од-
носно име и презиме на самостојниот превозник и 
општината во која самостојниот превозник има жи-
веалиште". 

Член 4 
Член 14 се менува и гласи: 
„Патничките моторни возила со кои се врши ја-

вен превоз на патници освен комби возилата / мора 
да имаат: 

1. најмалку четири врати што овозможуваат не-
пречено влегување и излегување н а патниците; 

2. таксиметар поставен на видно место за патни-
ците од десната страна на седиштето на возачот; 

3. натпис „ТАХИ" поставен на средината на пред-
ната страна на покривот од возилото. Натписот се испи-
шува со букви чи ја големина изнесува 6,5 см. Нат-
писот е еднообразен, осветлен и читлив од предната 
и задната страна и синхронизиран со таксиметарот 
за да свети кога возилото е слободно за прием на 
патниците. Од десната страна на натписот „ТАХИ" се 
става зборот „МАК", а од левата страна евидентниот 
број на возилото со димензии на буквите и броевите 
од 5 см. 

Под натписот „ТАХИ" се испишува името на гра-
дот, седиште на организацијата на здружениот труд 
и друго општествено правно лице односно општината 
во која самостојниот превозник има живеалиште, со 
димензии на буквите од 1,6 см. Натписот се испи-
шува на пластична касета во бела боја за организа-
циите на здружениот труд и другите општествено 
правни лица и во жолта-окер боја за самостојните 
превозници чии димензии изнесуваат: должина 50 
см, височина 12,5 см, и бочна широчина 9 см, со 
црни букви. Организациите на здружениот труд и 
други општествено-правни лица како и самостојните 
превозници може на возилата да ставаат и други 
натписи со кои ја обележуваат својата дејност; 

4. исправен противпожарен апарат,-
5. исправни уреди за греење и вентилација; 
6. радио апарат-
7. простор за патниците одвоен од просторот за 

багаж; 
8. предни седишта со наслон за глава и со уре-

ди за поместување на седиштата по должина на во 
зип ото. Седиштата и насловот за глава на предните 
седишта се пресвлечени со навлаки и 

9. пластични или пластифицирани хигиенски ке-
си во темна боја за потребите на патниците". 

Член 5 
Член 15 се менува и гласи: 

Бојата на патничките моторни возила со кои се 
врши јавен превоз на патници ја определува орга-
низацијата на здружениот труд и друго општеетвено-
правио лице односно самостојните превозници во 
рамките на Стопанската комора на Македонија при 
што сите возила мора да бидат во иста боја". 
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Член 6 
Член 16 се менува и гласи: 
„Комби возилата мора да ги исполнуваат след-

ните УСЛОВИ: 
1. на бочните надворешни страни од возилото се 

испишува назив и седиште на организацијата на 
здружениот труд или друго општествено правно лице 
односно име и презиме на самостојниот превозник, 
улица и број и општината во која самостојниот пре-
возник има живеалиште и 

2. седиштата во возилото се пресвлечени со нав-
лажн и се поставени 'во правец н а движење на во-
зилото. 

Одредбите од член 14 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
од овој правилник се применуваат и за комби во-
зилата". 

Член 7 
Член 33 се менува и гласи: 
„Организациите на здружениот труд и другите 

општествено правни лица, како и самостојните пре-
возници се должни да ги сообразат техничко-експло-
атационите услови н а моторните и приклучните во-
зила со одредбите н а овој правилник д о 31 август 
1988 година. 

Организациите на здружениот труд и другите оп-
штествено -правни лица, како и самостојните превоз-
ници се должни да се усогласат со одредбата од 
член 15 на овој правилник до кра јот п а 1989 го-
дина". 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-181 
26 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќа ј и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р 

129. 
Врз основа на член 106 став 3 од Законот за 

вршење стопански дејности со самостоен личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" бр. 30/87), Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ПРОГРАМАТА 
НА ПОСЕБНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ НА САМОСТОЈ-

НИТЕ ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на по-

лагањето и програмата на посебниот стручен испит 
(стручен испит) на самостојните превозници што вр-
шат јавен превоз на патници во автотакси превозот 
(во натамошниот текст.- такси превозници). 

Член 2 
Стручниот испит за такси превозници кандида-

тот го полага пред испитна комисија која се сос-
тои од претседател, два члена и нивни заменици. 

Испитната комисија по потреба има и секретар. 

Член з 
Кандидатот за полагање на стручен испит за 

такси превозници поднесува пријава до општинскиот 
орган на управата 'надлежен за работите на патниот 
сообраќај според местото на живеење на кандидатот. 

Пријавата за полагање на стручниот испит од 
став 1 на овој член содржи: име и презиме н а кан-
дидатот, датум и место на раѓање, место н а жи-
веење и адреса, категоријата на возилото за која во-
зачот има возачка дозвола и ко ј пат го полага 
испитот. 

Член 4 
По приемот н а пријавата испитната комисија го 

определува времето и местото н а полагањето на 
стручниот испит за такси превозници и за тоа бла-
говремено го известува кандидатот. 

Член 5 
Кандидатот полага пред испитна комисија во 

полн состав. 
Со работата на испитната комисија раководи 

претседателот на комисијата. 

Член 6 
Успехот на кандидатот се оценува со „положил" 

или „не положил". 
Н а кандидатот ко ј го положил испитот му се 

издава уверение за положен стручен испит з а такси 
превозник. 

Член 7 
Издаденото уверение за положен стручен испит 

за такси превозник се впишува во посебен регистар 
што го води органот што ја ф о р м и р а комисијата. 

Регистарот за издадените уверенија за положен 
стручен испит се заклучува на кра јот на секоја го-
дина и се чува трајно. 

Член 8 
Испитните рокови се определуваат по потреба во 

зависност од бројот на пријавените кандидати. 
Кандидатот кој нема да го положи стручниот 

испит има право истиот да го полага наредниот испи-
тен рок. 

Член 9 
За текот на полагањето н а стручниот испит за 

такси превозници се води записник. Записникот го 
потпишуваат претседателот и членовите на комиси-
јата. 

Член 10 
Стручниот испит за такси превозници се состои 

од теоретски дел ш т о се полага усно или писмено 
во зависност од бројот на пријавените кандидати, 
според Програмата за полагање на стручниот испит 
за такси превозници, ко ја е составен дел н а овој 
правилник. 

Член 11 
Со (влегувањето во сила н а овој правилник прес-

танува да 'важи Правилникот за начинот на полага-
њето и (програмата на стручниот испит на граѓаните 
што вршат јавен превоз на патници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/86). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-180 
26 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ТАКСИ 

ПРЕВОЗНИЦИ 

I. ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПАТНИОТ СООБ-
РАЌАЈ 

1. Закон за превоз во патниот сообраќај : 
— поим н а јавен превоз, поим на превоз за соп-

ствени потреби, техничко-експлоатациони услови и 
превозна исправа; 

— услови за вршење н а јавен превоз со моторни 
возила од страна н а организациите на здружениот 
труд; 

— јавен превоз во линискиот патен сообракај 
(возен ред, тарифа, усогласување на возните редови), 

— регистрација на возните редови, укинување на 
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линии, возни билети, службена облека на членовите 
на посада, автобуски станици и постојки, работно 
време на автобуската станица, обележување, опрему-
вање и одржување на автобуските станици, внатреш-
на контрола; 

— јавен превоз во градскиот и приградскиот 
патен сообраќај ; 

— јавен превоз во слободниот патен сообраќај ; 
— здружување н а организациите на здружениот 

труд што вршат јавен превоз во деловна заедница,-
— превоз за сопствени потреби; 
— инспекција во јавниот патен сообраќај . 
2. Закон за вршење стопански дејности со самос-

тоен личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните (во делот што се однесува за сооб-
раќајот) .-

— основ за вршење на јавен превоз на патници; 
— заеднички услови за вршење дејност со личен 

ТРУД; 
— рок за издавање н а одобрението за вршење 

јавен превоз; 
— елементи на одобрението; 
— привремено запирање и доверување на друго 

лице, вршењето на дејноста со личен труд,-
— вршење н а дејност со личен труд преку рабо-

товодитеЛ; 
— престанок на вршење дејност со личен труд; 
— посебни услови за вршење н а јавен превоз на 

патници,-
— дополнителен труд од други лица,-
— работна облека; 
— услови за вршење на линиски превоз на пат-

ници,-
— здружување во задруги; 
— деловна соработка со организациите на здру-

жениот труд; 
— надзор и управни мерки; 
— казнени одредби (парични казни и заштитни 

мерки). 
3. Закон за договорите за превоз во друмскиот 

сообраќај : 
— општи одредби,-
— договор за превоз на патници; 
— договор за превоз на багаж,-
— рекламација и 
— застареност на побарувањата. 

II. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ТАКСИ ПРЕВОЗ-
Н И Ц И Т Е 

— изглед на такси возачите,-
— потребни документи кои возачот мора да ги 

има ка ј себе при вршењето на дејноста,-
— лица и предмети кои возачот е должен да ги 

прими и лица и предмети кои возачот не смее да 
ги прими.: 

— наплатување на такси услугите; 
— однесување на такси возачите спрема патни-

ците ; 
— однесување на такси возачите спрема пијани 

лица и ел.,-
— преземање на багаж; 
— издавање сметки,-
— постапка со најдените предмети и 
— други обврски што произлегуваат од општите 

акти на здруженијата на такси превозниците. 

III. ТОПОГРАФСКА ОРИЕНТАЦИЈА 

— читање на географска карта,-
— читање на автомобилска карта; и 
— читање на плановите на градовите. 

IV. ЗНАЧАЈНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ, ТУРИС-
ТИЧКИ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАДОВИТЕ 
И НИВНАТА ОКОЛИНА 

локации на поважните музеи, галерии, театри, 
кина, концертни сали, културни домови, библиотеки 
И ел.; 

— локации на поважни хотели, мотели и угости-
телски објекти, туристички агенции, излетнички места 
и 

— локации на стадиони, игралишта и спортски 
сали. 

V. ПОВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОП-
ШТЕСГВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОП-
ШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГА-
Н И З А Ц И И И З А Е Д Н И Ц И 

— локација на поважните здравствени организа-
ции (здравствени домови, болници, амбуланти, брза 
ПОМОШ и ел.); 

— локација на собранието на општината и не-
говите служби; 

— локација на органите за внатрешни работи; 
— локација на републичките органи (Собрание 

на СРМ, Извршен совет на Собранието на СРМ 
ИТН.); 

— локација на железничка станица, автобуска 
станица, аеродром, автотакси станица, жичара и пош-
та, радиотелевизиоко студио; 

— локација на . школи, факултети, академии и ел. 
— локација на поважни трговски, индустриски и 

други по®ажни стопански организации и 
— други поважни објекти од значење за Репуб-

ликата и општината. 

130. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од 

Законот за заштита при работа („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/87), претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ 

ЗА ЗАШТИТА П Р И РАБОТА 

1. Градежно-машинскиот центар за средно насо-
чено образование „Чеде Филиповски-Даме" — Скопје 
ги исполнува пропишаните услови за вршење на ис-
питување и прегледи по член 59 од Законот за заш-
тита при работа за потребите на други организации, 
и тоа за.-

— дигалки, 
— преси и макази, на механизиран погон со 

рачно додавање. 

2. Ова решение да се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-48 
И јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд] 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р 

131. 
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 23 де 
кември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на град 
Свети Николе за оценување уставноста и закони-
тоста на членовите 35, 41 и 42 од Правилникот за 
распоредување на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка, донесен од работниците во Цен-
тралното основно училиште „Методи Митевски-Бри* 
цо" во село Лозово општина Свети Николе, со рефе-
рендум одржан на 25 јуни 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето п а општина Свети Николе, со пред-
лог, поднесен до Уставниот суд на Македонија, по-
веде постапка за оценување уставноста и законитоста 
на оспорените членови од Правилникот означен во 
точка 1 од оваа одлука, затоа што со член 35 се 
предвидени дополнителни бодови само за работници 
кои ги имаат звањата „истакнат" и „особено истак-
нат" педагошки работник, а со членовите 41 и 42 од 
Правилникот, се предвидени дополнителни бодови за 
работа во комбинирани паралелки и за работа во 
село, што не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. 

4. Судот н а седницата утврди дека во член 35 од 
Правилникот е предвидено работниците кои се стек-
нале со звањата истакнат и особено истакнат педа-
гошки работник имаат право на зголемен личен до-
ход по основ на тековен труд и тоа 2°/о односно 4°/о. 

Со член 133 став 1 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/83) е предвидено воспитувачите, 
наставниците и другите стручни работници во орга-
низациите за згрижување и воспитување и во основ-
ните училишта кои непосредно придонесуваат во 
остварувањето на воопитно-образовните задачи, да 
можат да се здобијат со звање истакнат педагошки 
работник и особено истакнат педагошки работник. 

Начинот и условите за здобивање на означените 
звања се утврдени во Правилникот за начинот и 
условите за здобивање на звањата на наставниците 
за одделенска и предметна настава во основните 
училишта, специјалните основни училишта, ученич-
ките домови и основните училишта за возрасни 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/80), донесен од Ре-
публичкиот комитет за наука и образование. Според 
овој правилник овие звања можат да ги добијат нас-
тавниците што постигнуваат значајни резултати во 
остварувањето на целите и задачите на основното 
воспитание и образование и работата со учениците, 
за придонесот во унапредувањето на вошитно-обра-
зовната работа и за учество во разни ф о р м и на оп-
штествен о-кул тури ата дејност, ако имаат најмалку 5 
односно 10 години работно искуство. 

Според мислењето на Судот од изнесеното про-
излегува дека условите за добивање на означените 
звања се непосредно поврзани со конкретните резул-
тати во долгогодишната воспитно-образовна работа. 

Со оглед на тоа што звањата истакнат педагошки 
работник и особено истакнат педагошки работник се 
добиваат за посебните резултати постигнати во ра-
ботата, Судот смета дека нивното предвидување ка-
ко посебен основ за распределба на средствата за 
лични доходи не излегува надвор од самоуправното 
право на работниците да ги утврдат основите и ме-
рилата за определување на личниот доход во завис-
ност од придонесот во работата, ко ј придонес сог-
ласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 
129 став 3 од Законот за здружениот труд не зави-
си само од обемот и сложеноста на работите и ра-
ботните задачи, туку и од постигнатите резултати 
во работата односно од квалитетот и квантитетот на 
извршените работи и работни задачи. 

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека член 
35 од Правилникот не е во несогласност односно не 
е во спротивност со означените уставни и законски 
одредби. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 41 од 
означениот правилник е предвидено на работниците 
што изведуваат настава во комбинирани паралелки 
да им се зголемува вкупниот број на бодови по ос-
нов на тековниот труд, во член 42 од Правилникот 
е предвидено на наставниците и другите работници 
во училиштето кои работат на село за отежнати 
услови за работа вкупниот број н а бодови по сите 
основи да им се зголеми за определен број бодови 
а на работници кои патуваат и работат во оддалече-
ни села им се зголемува уште за одреден број бо-
дови. Инаку, во табеларниот преглед за вреднување 

на работите и работните задачи 1сите наставници се 
вреднувани со ист коефициент по основот услови за 
работа. 

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд самоуправно право е на работниците да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба н а сред-
ствата за лични доходи. Според член 129 став 3 од 
Законот за здружен труд, придонесот на работникот, 
покра ј другото, се утврдува и во зависност од усло-
вите под кои работи работник. Притоа, право е на 
работниците да оценат под какви услови секој ра-
ботник ги извршува доверените работи и работни 
задачи и да го определат конкретниот број на бо-
дови. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека чле-
новите 41 и 42 од означениот Правилник во кои се 
определени додатни бодови за посебни услови за 
работа не се во несогласност односно спротивност оо 
означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 207/87 
23 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд н а Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

132. 
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, н а седницата одржана на 13 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 46 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за заедничките критериуми и мерила 
за решавање на станбените потреби на работниците 
во Работната организација „Македонка" — Штип, 
донесена од работниците со референдум одржан на 
25 јуни 1987 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општина Штип, со предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 46 став 2 од актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што со него се повредува ус-
тавното начело на еднаквост. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 46 
став 2 од Самоуправната спогодба е предвидено са-
мецот — самица — работник да има право на 
учество во постапката за решавање на станбените 
прашања со навршени 40 години живот и со работен 
стаж од најмалку 10 години во Работната органи-
зација, а опоред став 3 н а истиот член утврдување-
то на приоритетот за решавање на станбените по-
треби на оваа категорија работници ќе се врши врз 
основа на критериумите и мерилата и другите права 
и обврски утврдени со оваа самоуправна спогодба 

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија неприкос-
новената положба и улога н а човекот ја сочинуваат, 
покрај другото и еднаквоста на правата, должности-
те и одговорностите во согласност со уставноста и 
законитоста. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд правото на работа со општествените 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основ за остварување н а неговите права, 
обврски и одговорности во здружениот труд. Рабо~ 
те јќи во здружениот труд со општествени средства 
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според член 45 став 1 од Законот за здружениот 
труд работникот создава доход ко ј има општествен 
карактер, а истовремено стекнува и работен стаж, 
кој, исто така, и м а општествен карактер без оглед 
на тоа дали е стекнат во една, две или повеќе орга-
низации. Според член 173 став 3 од овој закон, пра-
вата, обврските и одговорностите што ги има работ-
никот во работниот однос ги остварува од денот 
кога започнал д а работи. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај пра-
вото на учество во постапката за решавање на стан-
бените прашања на работниците — самци се усло-
вува оо одреден број на години работен стаж по-
минат во Работната организација и со одреден број 
години на живот, Судот утврди дека оспорениот член 
од Спогодбата не е во согласност со уставното на-
чело н а еднаквост и е во спротивност со наведе-
ните законски одредби. 

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

У. бр. 209/87 
13 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

133. 
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 13 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за ре-
шавање на станбените потреби на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Меха-
низација" во Скопје, во состав на Градежната ра-
ботна организација „Маврово" во Скопје, донесен од 
работниците со референдум одржан н а 29 март 1984 
година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Основниот' суд на здружен труд во Скопје со 
предлог поднесен до Уставниот 'суд на Македонија 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 18 од актот означен во точка 1 на 
оваа одлука, затоа што со него е повредено устав-
ното начело на еднаквост. 

4. Н а седницата Судот утврди дека во член 18 
став 1 од Правилникот е предвидено за секоја го-
дина работен стаж во Градежната работна органи-
зација „Маврово" да се добиваат по 2 бода, а во 
став 2 на истиот член е предвидено за секоја го-
дина работен стаж стекнат во друга организација! 
по 1 бод. I 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд правото на работа со општествените 
средства што го стекнува секој работник во здру-
жениот труд е основа на остварување на неговите 
права »обврски и одговорности во здружениот труд. 
Работејќи во здружениот труд со општествени сред-
ства, според член 45 став 1 од Законот работниците 
создаваат доход кој има општествен карактер, а ис-
товремено работникот стекнува работен стаж, кој, 
исто така, има општествен карактер, без оглед на 
тоа дали е стекнат во една или повеќе организации 
на здружениот труд. Согласно член 118 став 1 од 
овој закон дел од создадениот доход работниците во 
основната организација издвојуваат во фондот за 
заедничка потрошувачка, кој, покра ј другото, се ко-
ристи и за обезбедување станови и станбени креди-
ти за работниците. 

Со оглед на тоа што со член 18 од означениот 
правилник работниот стаж се вреднува различно во 
зависност од тоа во која организација е остварен, 
Судот утврди дека оспорената одредба не е во со-
гласност со уставното начело на еднаквост, изразено 
во Оддел II став 3 алинеја 9 и дека е во спротив-
ност со наведените законски одредби. 

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

У.бр. 232/87 
13 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

134. 
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 20 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 37 од Правилникот за 
условите и начинот на решавање на станбените пра-
шања на работниците во Работната организација 
„Глорија" во Скопје, донесен со референдум на 15 
ноември 1984 година. 

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

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје, 
со предлог поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основот стручна подготовка 
при распределба на станови има доминантно вли-
јание во однос на другите основи, што не е во 
согласност со начелото на заемност и солидарност. 

4. Н а седницата Судот утврди дека во член 37 
од Правилникот е предвиден основот работење на 
одредено место со разработени подоеново при што 
во зависност од степенот н а стручната подготовка 
м о ж е да се добијат од 40 до 60 бода. Понатаму, 
во Правилникот е предвидено по основот станбена 
состјоба односно за работник без стан да може 
да се добијат најмногу 30 бода. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/74 и 27/86) и член 463 од Законот за здружениот 
труд со самоуправен општ акт за доделување на 
станови на користење се утврдуваат начинот, усло-
вите и редот н а првенството за добивање на станови 
и станбени кредити. При утврдувањето на условите 
и редот на првенството односно при утврдувањето 
на основите и мерилата, според мислењето на Су-
дот, доминантно влијание треба да и м а станбената 
состојба, како израз на начелото на заемност и со-
лидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 
о д Основните начела на Уставот на СР Македонија 

Со оглед на тоа што при распределбата на ста-
нови и станбени кредити основот станбена состојба 
нема доминантно влијание односно доминантно вли-
јание има стручната подготовка изразена во основот 
работење на одредено работно место, Судот утврди 
дека оспорениот член 37 не е во согласност со ус-
тавното начело на заемност и солидарност и со оз-
начените законски одредби. 

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

У. бр. 234/87 
20 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот з а измену-
вање и дополнување на Законот з а општонародна 
одбрана („Службен весник на СРМ" бро ј 50/87) се 
направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и дополнување на 

Законот з а општонародна одбрана 
1. Ставовите 3, 4, 5 и 6 на член 14 треба да 

бидат ставови 3, 4, 5 и 6 н а член 16. 
2. Ставовите 4, 5, 6 и 7 н а член 17 треба да 

бидат ставови 3, 4, 5 и 6 на член 14. 
3. П о член 14 наместо член 17 треба да стојат 

членовите: 15 и 16. 
Бр. 13-621 

23 февруари 1988 година 
с к о п ј е 

Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ 

П о извршеното /Срамнување со изворниот текст, 
утврдено е д е к а во текстот н а Законот з а дополну-
вање н а Законот за обезбедување средства н а Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот разво ј 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година („Службен весник на СРМ" б р о ј 50/87) е на-
правена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за дополнување на Законот з а обезбеду-
вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот разво ј на стопански недоволно 

развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1986 до 1990 година 

Во член 2, бро јот „1" треба да се брише. 
Бр. 13-211 

23 февруари 1988 година 
Скопје 

Од 3 ак он о д авн о -нр авн ат а комисија 
на Собранието на СРМ 

ПО' извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за даноците н а гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бро ј 50/87) е на-
правена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

н а Законот з а изменување и дополнување н а 
Законот за даноците на граѓаните 

1. Во член 3 наместо стапката „2%" треба да 
стои стапката „2%»". 

Бр. 13-211 
23 ф е в р у а р и 1988 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

П о извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за одлагање на враќа -
њето и з а отстапување на ануитети по кредити да-
дени на организации на здружениот труд, објавен 
во „Службен весник на СРМ" бро ј 26/87, е напра-
вена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

н а Законот з а одлагање н а враќањето и з а отстапу-
вање н а а н у и т е т п о кредити дадени на организации 

н а здружениот труд 
Во член 2 став 1 на почетокот, наместо зборот 

„ Н а " треба да стојат зборовите : „За висината на 
одложените ануитети на". 

Бр. 13-238 
23 февруари 1988 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА З А Е Д Н И Ц А ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
86. 

Врз основа н а член 116 став 2 од Законот з а 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр . 
10/83, 43/85 и 50/87) Собранието н а Републичката 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита, на седницата на сите собори на Собранието, 
одржана на 2 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1. 
Со оваа одлука привремено се утврдуваат видо-

вите и износите на учеството на корисниците н а п р а -
вата од * здравствена заштита во трошоците н а оддел-
ни видови здравствена заштита, корисниците кои 
се ослободуваат од учеството во трошоците при ко-
ристењето н а одделни видови здравствена заштита, на-
чинот на валоризирањето на износите на учеството на. 
корисниците при користење н а одделни видови здрав-
ствена заштита и начинот на наплата на то а уче-
ство. 

Член 2 
Корисниците учествуваат во дел од т р о ш о ц и т е 

при користење на здравствена заштита и т о а з а ; 
1. издаден лек по еден рецепт, освен за 

оние лекови за чи ја примена е по-
требна непоцредна интервенција на 
стручен медицински работник 300 дин. 

2. здравствени услуги пружени со цел за 
естетска корекција на одделни органи 
и делови на телото, носот, ушните 

школки лицето, дојките, операција на 
брадавици и слично, освен кога ко-
рекциите се потребни за преминува-
ње н а функционални пречки 50% 

3. абортуси за кои не постои апсолутна 
медицинска индикација , освен за ж е -
ни кои имаат над 3 деца 50% 

4. чевли со протеза 40% 
5. ортопедски чевли 50% 
6. ракавици 40% 
7. сите видови чорапи освен на корис-

ниците од женскиот пол кога носат 
протези на долните екстремитети 50% 

8. затега, суспензориуми и појаси 50% 
9. ќор сети и мидери 50% 

10. ортопедски влошки 50% 
11. кожни капи 50% 
12. очила 50% 
13. слушни помагала . 20%, 
14. привремена и медијална протеза* 50% 
15. забнопротетички средства 2 0 % 
16. вештачка дојка, без медицинска инди-

каци ја 10% 
17. перика со одобрение н а здравствена 

комисија 60% 
18. преглед без упат к а ј специјалисти и 

супспецијалисти кога по оценка на ле-
карот услугата не е неопходна 100% 
Доколку цената на лекот е пониска од утврде-

ното учество корисникот ја п л а ќа цената на лекот. 
Во случај кога учеството во трошоците з а здрав-

ствена заштита се утврдува процентуално од цената 
на услугата апсолутниот износ се одредува според 
цената на здравствената услуга во здравствената ор-
ганизација . 
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Член з 
Од учеството во трошоците при користењето на 

здравствената заштита се ослободуваат, и тоа.-
1. корисниците кои користат здравствена заштита 

кои по Законот за здравствена заштита се сметаат 
за задолжителни видови на здравствена заштита, ос-
вен за лековите, а децата до 6-годишна возраст се 
ослободуваат од учество и за лекови; 

2. корисниците на постојана социјална помош 
и членови на нивните потесни семејства кои тие ги 
издржуваат; 

3. уживатели на пензија со заштитен додаток 
и членови на нивните потесни семејства кои тие ги 
издржуваат, освен за лековите; 

4. лицата кои се заболени од заболување со по-
големо социЈално-медицинско значење поради кои 
имаат потреба од почесто користење на здравствена 
заштита, бубрежните заболувања што се третираат 
со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и 
наркомани, ревматската треска, малигните заболува-
ња, шеќерната болест, прогресивната мускулна дис-
трофија и хемофилијата; 

5. корисниците кои врз основа на евиденцијата 
на СИЗ за вработување се водат како невработени и 

6. шпанските борци, учесници во НОВ пред 9 
септември 1943 година, ако не се ослободени од 
учеството по посебни прописи, освен за лековите. 

Член 4 
Корисниците од член 3 точка 2 и 5 од оваа 

одлука се ослободуваат од учеството во трошоците 
при користење на здравствена заштита врз основа 
на исправа која им ја издава надлежната СИЗ за 
здравствена заштита, по претходно спроведена по-
стапка во кое е утврдено дека се предвидени усло-
вите за ослободување од учеството. 

Исправата од став 1 на овој член се издава 
врз основа на званични докази. За корисниците од 
став 1 на овој член на грбот на рецептата за доби-
вање на лек односно налогот за добивање на орто-
педско средство односно помагало се запишува бро-
јот на исправата со која се докажува ова својство 
и тоа го заверува со потпис и печат надлежниот 
здравствен или друг работник. 

Член 5 
Б'о почетокот на секоја година Собранието на 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита со одлука го валоризира из-
носот на учеството на корисниците за издаден лек 
по рецепт утврден во член 2 точка 1 од оваа одлу-
ка, со просечно остварениот пораст на малопродаж-
ните цени на лековите во Републиката во претход-
ната година. 

Член 6 
Учеството во трошоците при користењето на здрав-

ствената заштита утврдена со оваа одлука корисни-
ците го плаќаат непосредно во здравствената орга-
низација во која се користи здравствена заштита, 
односно на аптеката која го издава лекот. 

Член 7 
Здравствените организации се должни да водат 

посебна евиденција за учеството кое корисниците го 
плаќаат непосредно на здравствената организација. 

Здравствената организација е должна најдоцна 
до 5-ти во месецот да и доставува на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита извештај за наплатени-
от износ на учеството за претходниот месец. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Член 9 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување на единстве-
ните критериуми за учеството на корисниците на 
здравствена заштита во цените на одделни видови 
здравствени услуги, како и при набавка на ортопед-
ски помагала, протетички средства и лекови, бр. 0606-
1207/1 ОД 6 јули 1983 година. 

Бр. 08-407/1 
2 март 1988 година Претседател, 

Скопје д-р Кирил Апостолов, е. р. 

Бр. 7 — Стр. 167 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 
и 11/87), Собранието на општината Неготино обја-
вува дека ќ е врши избор на судија на Општинскиот 
суд — Неготино. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови.-

— да се .државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи треба да ги достават до Собра-
нието на општината Неготино —• Комисија за избори 
и именувања, во рок од 15 дена сметано од денот 
на објавувањето на ова соопштение. (63) 

СОДРЖИНА 
83. Закон за намалување на пресметувањето 

на амортизацијата на општествените сред-
ства — — — — — — 137 

84. Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во финансирањето на 
штедењето, супституцијата и рационалното 
користење на сите видови енергија — — 137 

85. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со општествени средства за не-
стопански и непроизводствени инвестиции 
во 1988 година — — — — — — — 138 

86. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за данокот од доход на органи-
зациите на здружениот труд — — — 139 

87. Закон за изменување на Законот за ре-
публичките даноци на граѓаните — — 140 

88. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за даноците на граѓаните — — 140 

89. Закон за дополнување на Законот за да-
вање надоместок на дел од каматата на 
кредитите за определени намени во перио-
дот ОД 1986 ДО 1990 година — — — — 140 

90. Закон за изменување на Законот за адми-
нистративните такси — — — — — — 141 

91. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за насоченото образование — — 141 

92. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за правосудниот испит — — — 143 

93. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката 
ВО 1 9 8 8 г о д и н а — — — — — — — 1 4 5 

94. Автентично толкување на член 2-А од За-
конот за задолжително здружување на дел 
од средствата на општествената репродук-
ција за учество во финансирањето на из-
градбата на електро-енергетски објекти — 145 

95. Одлука за потврдување на годишната про-
грама за изградба, одржување и рекон-
струкција на магистралната и регионална-
та патна мрежа во СР Македонија за 
1988 година — — — — — — — — 146 

96. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за распределба на надоместоците за па-
тишта содржани во малопродажната цена 
н а бензинот и плинското масло за упот-
реба на патот што се плаќаат на друмски-
те моторни и приклучни возила и надо-
местоците што се плаќаат на странските 
моторни возила, меѓу Републичката само-
управна интересна заедница за патишта и 
општинските самоуправни интересни заед-
ници за патишта — — — — — — 146 
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97. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за спроведување на ви-
сината и начинот на плаќање на надомес-
тоците за употреба на јавните патишта 
што се плаќаат на моторни и приклучни 
возила — — — — — — — — — 

98. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство — 

99. Одлука за разрешување судија на Окруж-
ниот суд — Штип — — — — — — 

100. Одлука за разрешување на судија на Вр-
ховниот суд на Македонија — — — — 

101. Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд — Скопје — — — — 

102. Одлука за именување заменик на Репуб-
личкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето — — — — — — — 

103. Одлука за именување јавен обвинител на 
Македонија — — — — — — — — 

104. Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот стопански суд — Битола — — 

105. Одлука за избор на судија на Окружниот 
суд — Штип — — — — — — — 

106. Одлука за разрешување од должноста за-
меник на јавниот обвинител на Македонија 

107. Одлука за кредитната политика на Ре-
публиката во 1988 година — — — — 

108. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување на стап-
ката на придонесот за вработување во 
1988 година — — — — — — — — 

109. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување стапката 
на придонесите на Републичката заедни-
ца на културата за 1988 година — — — 

НО. Одлука за именување членови на Конкур-
сната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Националниот парк 
„Пелистер" — Битола — — — — — 

111. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на Ветеринарскиот институт — 
Скопје, за именување директор на Инсти-
тутот — — — — — — — — — 

112. Одлука за делегирање претставник на 
Координациониот одбор за координирање 
и насочување на општествено-политичката 
активност во јавната дискусија кон Нацр-
тот на амандманите на Уставот на СФРЈ 
и Уставот на СРМ — — — — — — 

113. Одлука за овластување потписник на Оп-
штествениот договор за изработка и фи-
нансирање на Второто издание на Бици-
кл опедиј ата на Југославија — — — — 

114. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје — — — — 

115. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и 
грло при Медицинскиот факултет — Скопје 

116. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Фармацевтски институти 
при Медицинскиот факултет во Скопје — 

117. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби при Меди-
цинскиот факултет — Скопје 

118. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Ин-
ститутот за земјотресно инженерство и 
инженерска сеизмологија — Скопје — — 
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119. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков14 — Скопје 

120. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на РО Земјоделски факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 

121. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Болницата за нервни и душев-
ни болести — Скопје — — — — — 

122. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница на 
ООЗТ Клиника за ревматологија при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје —-

123. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за изготвување предлог 
за именување декан на ООЗТ Технолошко-
металуршкиот факултет — Скопје — — 

124. Финансиска програма за пошумување на 
годините и мелиорација и реконструкција 
на слабопродуктивните нискостеблени и 
деградирани шуми и шикари во 1988 го-
дина — — — — — — — — — 

125. Програма за користење на средства за 
заштита и - користење на земјоделското 
земјиште за периодот од 1988 до 1990 го-

126. Програма за поттикнување на развојот на 
земјоделството во 1988 година — — — 

127. Правилник за начинот на полагањето и 
Програмата за посебниот стручен испит 
на самостојните превозници — — — — 

128. Правилник за работната облека на самос-
тојните превозници што вршат јавен пре-
воз на патници — — — — — — — 

129. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за техничко-експлоатацио-
ните услови на моторните возила со кои 
се врши јавен превоз во патниот сообраќај 
Програма за полагање на стручниот испит 
на такси превозници — — — — — 

130. Решение за исполнување на условите за 
вршење на испитување и прегледи по про-
писите за заштита при работа — — — 

131. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 207/87 од 23 декември 1987 година 

132. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 209/87 од 13 јануари 1987 година 

133. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 232/87 од 13 јануари 1988 година 

134. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 234/87 од 20 јануари 1988 година 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за општонародна 
одбрана — — — — — — — — — 
Исправка на Законот за дополнување на 
Законот за обезбедување средства на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1986 до 1990 година 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за даноците на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 
Исправка на Законот за одлагање на вра-
ќањето и за отстапување на ануитети по 
кредити дадени на организациите на здру-
жениот труд — — — — — — — 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
86. Одлука за видовите и износите на уче-

ството на корисниците на правата од 
здравствена заштита во< трошоците за од-
делни видови на здравствена заштита — 
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