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

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 600 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

207. 
Врз основа на член 441 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заедничка-
та седница на сите собори, одржана на 20 април 1988 
година, откако го утврди Нацртот на амандманите 
на Уставот на СРМ, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Нацртот на амандманите на Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија се става на јавна 
дискусија. Јавната дискусија ќе трае до 30 септем-
ври 1988 година. 

2. "Нацртот на амандманите на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија со образложението 
ке се објави во „Делегатскиот информатор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија и 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија" и во средствата за јавно ин-
формирање. 

Во „Делегатскиот информатор ца .Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија", покрај Нацртот на амандманите на Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија ќе се 
објават и Заклучоците на Собранието по повод на 
Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, УБОДНОТО Излагање на 
претседателот на Комисијата за уставни прашања на 
Собранието на СРМ и Извештајот на Комисијата за 
уставни прашања на Собранието на СРМ, од седни-
цата одржана на 18 април 1988 година. 

3. Јавната дискусија по Нацртот на амандманите 
на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
ќе ја организира и ќе ја води Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија и резултатите 
од јавната дискусија ќе ги достави на Комисијата за 
уставни прашања на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Работните ,луѓе и граѓаните и другите учесници 
во јавната дискусија можат своте забелешки, пред: 

лози и сугесши по Нацртот на амандманите на Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија да ги 
доставуваат и непосредно до Комисијата за уставни 
прашања на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

4. Комисијата за уставни прашања на Собранието у 

на Социјалистичка Република Македонија ќе ја сле-
ди јавната дискусија по Нацртот на амандманите на 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, ќе ги разгледа сите забелешки, предлози и сугес-
тии дадени во јавната дискусија и сите забелешки, 
предлози и сугестии по текстот на 'Нацртот на аман-
дманите на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија изнесени на седниците на работните те-
ла на Собранието и на соборите, по. нив ќе заземе 
став и најдоцна еден месец' по завршувањето на јав-
ната дискусија ќе му подготви* и ќе му достави на 
Собранието Извештај за резултатите од јавната дис-
кусија по Нацртот на амандманите на Уставот на Со 
цијалистичка Република Македонија, Текст на Пред-

логот на амандманите на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и Текст на Предлогот на 
Уставниот закон за спроведување на амандманите на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија. 

5. Општествено-политичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија ќе го утвр-
ди Предлогот на амандманите на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија и Предлогот на 
Уставниот закон за спроведување на амандманите на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија и 
ќе му го достави на Собранието најдоцна до 30 но-
ември 1988 година. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1282 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

208. 
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 ФОНДО-

ВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
'»' - ч 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за фондовите за заеднички ре-
зерви, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година. 

Бр. 08-1281 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
у на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО* 
НОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 

Во Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ" број 41/78 и 10/85), во 
член 7 став 3 процентот „20%" се заменува со про-
центот „за0/©". 
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Член 2 

Во член 8-6 став 1 бројот „3" се заменува со 
бројот „з". 

Член з 

Во член 9 зборовите: „1 година" се заменуваат со 
зборовите: „6 месеци". 

Член 4 
Во член 11 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи.-
„Фондовите можат меѓусебно да Си даваат позај-

мици за исплата на загарантираниот личен доход, на 
начин и под услови утврдени со самоуправна спо-
годба". 

Член 5 

Во член 14 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Средствата за исплата на со закон загарантира-
ниот личен доход на работниците во финансискиот 
план се предвидуваат во износ кој не може да биде 
помал од износот на тој личен доход исплатен во 
претходната година од средствата на Фондот, а нај-
малку 80а/о од вкупно расположливите средства * на 
Фондот". 

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. 

209. 
Врз, основа на член 51 став 1 од Законот за на-

учноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНОИСТРА-

ЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО 1988 ГОДИНА 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија е согласно со Одлуката за утврдување на 
начинот на обезбедување на средства за задоволува-
ње на заедничките потреби во научноистражувачката 
дејност во 1988 година, што ја донесе Собранието на 
Републичката заедница за научноистражувачката деј-
ност на седницата одржана на 9 март 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1280 . 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, с. р. 

210. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" број 18/83 и 4/87), Собранието на СР Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945 ОДНОСНО 
1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 
I 

На корисниците на пензија — просветни работ-
ници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 
»1944 или 1945 односно 1946 година и во таа дејност 
оствариле право на пензија, им се определува пови-
сок износ на пензија и тоа: 

Ред. 
бр, Име и презиме 

Год. на 
отпочн. 
со работа 

Год. на 
пензио. 

Износ на 
пенз. во 
мом. на 
определ. 
на повисок 

Повисок 
износ на 
пензија 

Дата од кога 
припаѓа по-

. висок износ 
на пензија 

изи. на ненз. 
1 2 3 4 5 6 7 

ОПШТИНА БЕРОВО , 

1. 
2. 
3. 
4. 

Попѓоргиев Горѓи 
Дачевски Глигор 
Тушевска Борис Елена 
Билароски Илија 

ОПШТИНА БИТОЛА 

1945 
1944 
1944 -
1944 

1987 
1987 
1971 
1986 

49.5/7 
42.389 
40.015 
42.615 

12.006 
12.006 
8.404 

12.006 

1. 
1. 
1. 

16. 

3. 
1. 
1. 
3. 

1987 
1987 
1986 
1986 

5., 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Саздановски Костадин 
Стефановски Трајан 
Стерјев Кирил 
Дрембевски Александар 
Арсовски Ташко 
Неделковски Јонче 
Белокапа Сотир 
Рапешовски Спасе 
Димовски Александар 
Букарчевски Петар 
Ѓорѓиевски ѓорѓи 

. Стрезовски Ристо 
Алексовски Јован 

1946 
1945 
1944 
1946 

-1945 
1946 
1946 
1946 
1945 
1945 
1946. 
1945 4 

1945 

1987 
1987 
1986 
1986 
1986 
1987 
1982 
1987 
1987 
1987 
1987 
1986 
1986 

62.929 
41.491 
47.615 
50.063 
63.592 
90.985 
46.557 
78.997 
47.233 
44.720 
49.807 
43.147 
42.403 

12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
9.749 
8.404 

12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 

4. 
1. 
9. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

3. 
1. 

12. 
1. 
1. 
4. 
1. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 

1987 
1987 
1986 
1986 ' 
1986 
1987 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1986 
1986 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

18. 
19. 
20. 

Поповски Ѓуро 
Милошевски Стеван 
Ангеловски Митко 

1945 
1945 
1945 

1987 
1988 
1986 

41.177 
44.212 
49.880 

12.006 
12.006 
12.006 

17. 
1. 

26. 

1. 
10. 
6. 

1987 
1986 
1986 
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1 2 3 4 5 6 7 
ОПШТИНА ГОСТИВАР 

21. Халили Ниџа Сали 1945 1986 38.475 12.006 1. 1. 1986 22. Антески Мито , 1945 1987 78.484 12.006 4. 4. 1987 23., Јанкоски Ангеле 1946 1987 41.085 12.006 1. 9. 1937 24. Арифи Ариф Васвие 1945 1987 12.504 9.604 1. 1. 1986 25. Исамили Зијаедин 1945 1987 56.390 12.006 4. 4. 1987 26. Наумовиќ Живко 1945 1987 78.349 12.006 4. 4. 1987 27. Јаковлевски Војо 1946 1987 44.830 12.006 15. 6. 1987 
ОПШТИНА ДЕБАР 

28. Голја Зирака 1945 1954 41.080 8.404 1. 1. 1986 29. Мухарем ЈБутвиу 1945 1987 44.420 12.006 1. 1. 1987 30, Назим Велица 1945 1987 43.770 12.006 1. 1. 1987 31. Шеху Абедин Магбиле 1945 1969 46.461 8.404 1. 1. 1986 
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

32. Мешков Никола 1944 1987 58.515 12.006 1. 1. 1987 33. Ставрев Лазо 1945 1986 75.596 12.006 1. 5. 1986 34. Тасев Душан 1944 1987 55.252 12.006 1. 9. 1987 35. Пемова Елица 1944 1987 66.256 12.006 1. 9. 1987 
36. Касапинов Трајко 1945 1987 62.384 12.006 1. 1. .1987 
39. Пемов Александар 1945 1987 89.264 11.420 3. 4. 1987 

ОПШТИНА КРАТОВО 
40. Симоновски Димитар 1945 1986 90.049 10.685 1. 6. 1986 

ОПШТИНА КОЧАНИ -

41. Јуруков Ристо . 1945 1987 71.848 12.006 6. 6. 1987 
ОПШТИНА КУМАНОВО 

42. Милошевски Александар 1945 1987 46.424 12.006 26. 6. 1987 
43. Димовска Десанка 1945 1980 35.708 12.006 1. 1. 1986 
44. Селими Рефик 1946 1987 50.006 12.006 26. 6. 1987 
45. Разински Глигор 1945 1987 50.729 12.006 12. 6. 1987 
46. Симоновски Тодор 1945 1987 73.040 12.006 9. 4. 1987 
47. Поповски Стојан 1945 1987 44.588 12.006 26. 6. 1987 
48. Јовановски Трајан 1945 1987 61.109 12.006 26. 6. 1987 
49. Јовановски Боривое 1945 1987 50.424 12.006 28. 6. 1987 
50. Вејсели Мустафа 1945 1987 76.627 12.006 15. 4. 1987 
51. Грнчаровски Кирил 1945 1987 68.432 12.006 24. 4. 1987 
52. Поповски Среќко 1946 1986 61.895 12.006 1. 9. 1986 
53. Спировски Здравко 1945 1986 72.846 12.006 1. 9. 1986 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА * 

54. Трајковски Миле 1944 1987 66.003 12.006 1. 4. 1987 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

55. Миладиновски Киро 1945 1986 44.146 12.006 20. 2. 1986 
56. Пантелески Спиро 1945 1987 64.708 12.006 1. 1. 1987 
57. Пацаковски Благоја 1944 1986 44.340 12.006 1. 9. 1986 
58. Мицевски Благоја 1945 1987 46.801 12.006 1. 9. 1987 
59. Крстески Никола 1945' 1987 46.329 12.006 27. 6. 1987 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

60. Топуков Горѓи 1945 1987 49.561 12.006 1. 1. 1987 

ОПШТИНА РЕСЕН • 

61. Грнчаровски Тодор 1945 1987 61.503 12.006 4. 4. 1987 
62. Фикрет Рамадан Адили' 1946 1983 23.386 8.404 1. 1. 1986 
63. Рашиди Текибе 1945 1958 26.312 8.404 1. 1. 1986 

ОПШТИНА СТРУГА 
\ 

\ 
64. Љуфи Зејне 1945 1986 34.353 12.006 17. 10. 1986 65. Рашиди Усни 1945 1986 33.593 12.006 1. 10. 1986 
бб. Бербери Мемет 1945 1986 33.104 12.006 14. 11. 1986 
67. Шашко Хасан 1945 1986 47.178 12.006 15. 2. 1986 68. Пилатов Љупчо 1946 1986 47.829 12.006 1. 10. 1986 
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1 2 3 4 5 * 6 7 

ОПШТИНА ВИНИЦА 

. 69. Димитар Димовски 1946 1987 44.830 12.006 15. 6. 1987 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

70. Тенев јордан 1944 1986 29.441 12.008 1. 9. 1986 
71. Данчев ѓорѓи 1944 1980 61.720 12.006 1. 1. 1986 
72. Пуздерлиева Нада 1946 1986 30.251 12.006 20. 8. 1986 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

73. Танев Вангел 1945 1987 47.872 12.006 1. 9. 1987-

ОПШТИНА ОХРИД 
1 

74. Хајдар Бекир 1945 1986 46.397 12.006 1. 2. 1986 
75. Палоски Угрин 1945 1986 42.517 12.606 1. 3. 1986 
76. Шашко Џевад 1945 1986 46.553 12.006 1. 9. 1986 
77. Грнчаровски Кирил 1945 1987 68.432 , ' 12.006 14. 4. 1987 
78. Матоска Славка 1945 1987 40.501' 

ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС < 

79. Мицев Мирко 1946 1986 53.618 12.006 1. 9. 1986 
80. Василевски Петре 1944 1986 52.420 12.006 1. 10. 1986 
81. Чушков Димче 1944 1987 48.898 12.006 1. 9. 1987 

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА < 

82. Шаурек Надка 1946 1982 48.618 12.006 7 1. 1. 1986 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

83. Тодоровски Борис 1945 1986 50.673 12.006 4. 10. 1986 
84. Нуиевски Киро 1946 1986 55.165 12.006 19. 9. 1986 
85. Трајковски Васил 1944 1986 52.106 12.006 1. 9. 1986 
86. Лазаревски Александар 1945 1987 67.50ЈЈ 12.006 1. 9. 1987 
87. Ханџиска Виолета 1945 1987 44.447 12.006 3. 4. 1987 
88. Лазевски Радивој 1945 1978 51.234 12.006 1. 1. 1986 

ОПШТИНА ЦЕНТАР 

89. Кецман Љубица 1946 1987 52.130 12.006 1. 3. 1987 
90. Михајлова Невена 1945 1969 76.287 12.006 1. 1. 1986 
91. Блажеска Кле анти 1945 1977 83.872 * 12.006 1. 1. 1986 
92. Михајловски Благоја 1944 1987 62.065 12.006 28. 6. 1987 
93. Дачевски Методија 1945 1987 49.506 12.006 1. 9. 1987 
94. Имер Ејуп Абди 1945 1987 54.687 12.006 16. 6. 1987 
95. Ани Абдула 1945 1987 51.802 12.006 3. 4. 1987 
96. Јовановски Тадија 1945 1987 50.384 12.006 19. 5. 1987 
97. Тодорова Галаба 1945 1987 45.747 12.006 26: 6. 1987 
98. Филиповски Илија 1944 1987 74.782 12.006 3. 4. 1987 
99. Трајковски Јован 1944 1986 76.287 12.006 1. 10. 1987 

ОПШТИНА ЧАИР > 

100. Имани Су реј а 1945 1987 55.6 ОЗ 12.006 6. 8. 1987 

ОПШТИНА КАРПОШ 

101. Хоџа Иштреф 1945 1986 51.870 12.006 1. 1. 1986 
102. Попоски Милутин 1945 1987 52.301 12.006 1. 9. 1987 
103. Ефтимовска Вера 1944 1986 48.562 12.006 1. 9. 1986 
104. Трајковски Александар 1945 1987 55.297 12.006 1. 9, 1987 
105. Гелај Влаш 1946 1986 68.436 12.006 1. 3. 1986 
106. Риза Илијази 1944 1986 56.462 12.006 1. 10. 1986 
107. Видески Злате 1945 1986 55.058 12.006 11. 9. 1986 
108. Ѓорчевски Благоја 1946 1986 49.268 12.006 1. 9. 1986 
109. Адили Расим 1944 1985 42.517 12.006 1. 1. 1986 

ОПШТИНА ТЕТОВО / 

110. Низамедин Јумниу 1944 1987 49.829 12.006 15. 1. 1987 
111. Устреф Мамути 1987 44.234 12.006 15. 1. 1987 
112. Паповски Рајко 1944 1978 42.517 12.006 1. 1. 1986 

113. Ковачевски Димитар 1946 1986 64.540 12.006 1. 8. 1986 
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II 
На повисокиот износ на пензија се врши усогла-

сување сметано од 1 јануари 1987 година на начин и 
во постапка пропишани со прописите за пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Средствата за исплата на повисокиот износ на 
пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

III 
Повисокиот износ на пензијата се пренесува на 

корисникот на семејната .пензија согласно со општите 
прописи за пензиското и инвалидското "осигурување, 
во процент во кој е определена семејната пензија. 

IV 
Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе 

ја врши Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21ч1279 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

211. 
Врз основа на член 40 од Законот за стоковните 

резерви („Службен весник на СРМ" број 47/87), Соб-
ранието на СРМ на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 20 април 1988 година, 
донесе 

, О Д Л У К А 
ЗА 'ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

ДИРЕКЦИЈАТА (ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ ЗА 1987 ГОДИНА < 

Се одобрува Завршната сметка на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви за 1987 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦ И1АЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1278 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

212. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" број 21/84), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБ-

РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Се .одобрува Завршната сметка на приходите и 
расходите за работата на Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на патиштата за 1987 година, 
што ја донесе Републичкиот совет на седницата одр-
жана на 24 февруари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1277 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

213. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
СРМ" броѓ 21/84), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на' 
здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА СООБРАЌАЈОТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Се одобрува Пресметката на приходите ,и расхо-
дите за распределба и користење на средствата за 
работа на Републичкиот и општинските совети за 
безбедност на сообраќајот за 1$88 година, што ја до-
несе Републичкиот совет на седницата одржана на 24 
февруари 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1276 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

214. 
Врз основа на член 40 од Законот за Службата на 

општественото книговодство во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" број 44/85), Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20 април 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДЕЛЕГАТ ВО 

СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата делегат во Сове-
тот на Службата на општественото книговодство во 
СРМ поради престанување на делегатската функција 
Димитар^ Стојков, поради престанување на делегатска 
функција. 

2. За делегат во Советот на Службата на опште-
ственото 'книговодство во СРМ, се именува инж. То-
мислав Папеш, делегат во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА "МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1258 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

215. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за на1 

соченото образование („Службен весник на СРМ" боој 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 април 1988 година, донесе 

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

НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Техничкиот факултет — 
Битола, се именуваат; 
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Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, општествено-поли-
тички работник во ОК на СКМ — Битола и 

Јордан Ристески, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, технолог во ООЗТ 
„Обработка" при Тутунскиот комбинат — Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1268 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

216. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштитата 

на националните паркови („Службен весник на СРМ" 
број 33/80), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе 

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

ТОВОДЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 
„ПЕЛИСТЕР" — БИТОЛА 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Национал-
ниот парк „Пелистер" — Битола се именуваат: 

Панде Поповски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, директор на ООЗТ 
„Овошен насад" — РО „Агроплод" — Ресен и 

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

> 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1267 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

217. 
Врз основа на член 166 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10^83), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МПОТА ЗА И М ЕНУ В А ЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И 

ГЛАС — СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на Заводот за рехабилитација на слух, 
говор и глас — Скопје, се именуваат: 

Александар Спасовски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Лилјана Иванова, секретар на Одборот за здрав-
ство и социјална политика на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ« 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1266 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

218. 
Врз основа на член 166 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Соборот на здружениот труд на . Собранието на. Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-

ДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА СРМ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на Заводот за медицинска рехабилитаци-
ја на СРМ, се именуваат: 

Љубомир Самоников, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Вера Черепналковска, РК на ОСРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1265 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

219. 
Брз основа на член 257 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 20 април 1988 година, - донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за утврдување предлог 
за именување декан на Земјоделскиот факултет — 
Скопје, се именуваат: 

Драги Бошковски, секретар на Комисијата за пра-
шања на изборите .и именувањата на Собранието на 
СРМ и 

Никола Огненовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
РЗ за кадровски и правни прашања при Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1264 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, с. р. 

220. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско 

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" број 
4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ 
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ 
„МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ" ~ СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО за презентирање на културните вред-
ности „Македонија-концерт" — Скопје, се имену-
ваат: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 април 1988 
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д-р Велко Силјановски, редовен професор на Фи-
лолошкиот факултет — Скопје, 

Марин Црвенов, балетски уметник, ^ООЗТ Балет 
при МНТ и 

Јоана Поповска, артист при МНТ — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1263 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

221. 
Врз основа на член 30 од Законот за филмската 

дејност („Службен весник на СРМ" бр. 15/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 

ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ 
ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО за промет, производство и прикажу-
вање филмови „Македонија-филм" — Скопје, се име-
нуваат: 

м-р Славко Божиновски, советник при „Македо-
нија табак" — Скопје и 

Томислав Османли, филмски публицист, Музеј 
на современа уметност — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1262 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

222. 
Врз основа на член 24 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 април 1988 година, донесе 

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

ТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 
МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на 
општествената заедница во Советот на Природо-науч-
ниот музеј на Македонија, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

Јован Јосифовски, 
Бранко Симоновски и 
д-р Иван Чадо., 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природо-научниот музеј на Македонија 
се именуваат-

Славе Ивановски, дипломиран правник во Репуб-
личкиот комитет за законодавство и организација, 

д-р Мирче Наумовски, дипломиран биолог во 
институтот за сточарство при Земјоделскиот факултет 
— Скопје и 

Јован Пејковски, советник во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1259 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

223. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

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

ТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Технич-
киот факултет — Битола, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

Живко Апостоловски, 
Кочо Баљаров и 
Љупчо Поповски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Техничкиот факултет — Битола, се име-
нуваат : 

Борис Рутески, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во ООЗТ 
„Термоелектрани" — РЕК^— Битола, 

Круме Стојчевски, извршен секретар на Претсе-
дателството на ОК на СКМ — Ресен и 

Петре Чешелкоски, делегат бо Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, професор во 
ЕМУЦ „Ристе Ристески — Ричко" — Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1260 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

224. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" бр. 40/87), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ^ НА 

НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „11 Октомври" 

а) претседател. 
Крсте Марковски; 
б) членови: 
акад. д-р Александар Христов, 
д-р Иван Тавчиоски, 
акад. д-р Крум Томовски, 
Есад Имери, 
Тодор Тодоровски, 
Васко Ташковски, 
Фирдауз Неби, 
Михајло Николовски, 
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Јагода Сланева, 
Минчо Јорданов, 
Драган Миладинов, 
Павле Георгиевски, 
Тодор Атанасов, 
Илија Адамов, 
д-р Ѓорѓи Чепујноски, 
д-р Славко Матовски. 

% Нако Николовски. 
Столе Попов, 
Афрдита Мимидиновска и 
Ташко Георгиевски? 
2. За претседател и членови на Одборот за доде-

лување на наградата „11 Октомври", се именуваат: 
а) за претседател 
Крсте Марковски, член на ЦК СКЈ; 
б) за членови: 
акад. д-р Александар Христов, академик,' 
д-р Иван Тавчиоски, редовен професор на Сто-

матолошкиот факултет — Скопје, 
акад. ;д-р Крум Томовски, академик, 
Благоја Станоевски, секретар на Претседателство-

то на СОМ, 
Томе Серафимовски, академски вајар, 
Илхами Емин, потсекретар во Републичкиот ко-

митет за култура, 
д-р Томислав Тодоровски, професор на Филолош-

киот факултет — Скопје, 
м-р Павле Георгиевски, потпретседател на Со-' 

бранието на СРМ, 
д-р ѓорѓи Чепујноски, редовен професор на Еко-

номскиот факултет — Скопје, 
.Нако Николовски, директор на РО Кожара „Гоце 

Делчев" — Скопје. 
д-р Сејфедин Сулејмани, член на Претседател-

ството на РК на ССРНМ и 
Ташко Георгиевски, писател од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1255 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

225. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" бр. 40/87), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „Климент Ох-
ридски" 

а) претседател.-
Ката Лахтова; 
б) членови: 
Петко Смилков, 
Љупчо Петрушевски, 
инж. арх. Александар Никулски, 
Томислав Зографски, 
Мирко Србиновски, 
Драган Топчиовски, 
Моамер Вишко, 
Дрита Карахасан, 
Димо Шумка, 
д-р Предраг Угрински, 
Елена Михајловска, 
Лепосава Телевска, 
Елица Донева и 
Бистрица Миркуловска. 

2. За претседател и членови на Одборот за до-
делување на наградата „Климент Охридски" се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
Ката Лахтова, член на Советот на Републиката; 
б) за членови: 
Петко Смилков, член на ЦК на СКМ,, 
Љупчо Петрушевски, артист, директор на Драма-

та на МНТ — Скопје. 
Томислав Зографски, редовен професор на Фа- _ 

култетот за музичка уметност — Скопје, 
инж. арх. Александар Никулски, професор на 

Архитектонскиот факултет — Скопје, 
Дрита Карахасан — Бошковска, уредник во Радио 

Скопје, 
Димо Шумка, ликовен уметник — Скопје, 
д-р Предраг Угрински, вонреден професор на 

Медицинскиот факултет — Скопје, 
Елена Михајлова, член на Претседателството на 

Советот на. Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Елцца Донева, потпретседател на Собранието на 

СРМ, 
Бистрица Миркуловска, член на Претседателство-

то на ССМ, 
Мирко Србиновски, директор на ОУ „Климент 

Охридски" е. Драчево — Скопје и 
Моамер Вишко, главен уредник на емисиите на 

' албански јазик во РТС — Скопје. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1256 
20 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

226. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките' награди („Службен весник на СРМ" бр. 40/87), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ^МЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „25 МАЈ" 
* • 1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „25 Мај" 

а) претседател: 
Бранко Азески; 
б) членови: 
м-р Чедо Шаревски, 
Георги Гиров, 
Рамазан Балаш, 
м-р Јове Јовановски, 
Илија Глигороски, 
д-р Александар Мојсовски, 
Зоран Јордановски, 
Александар Џамбазов, 
Јулијана Николиќ, 
д-р Крсте Павловски, 
д-р Тодор Пеливанов, 
Тони Стојановски, 
д-р Султана Топурковска, 
Иван Чемерски, 
Ванчо Цветковски и 
Јован Софревски. 
2. За претседател и членови на Одборот за до-

делување на наградата ,.25 Мај", се именуваат: 
а) за претседател 
Бранко Азески, претседател иа РК на ССММ; 
б) за членови: 
м-р Чедо Шаревски, вонреден професор на Фа-

култетот за физичка култура во Скопје, 
Илија Гдигороски, претседател на Соборот на 

општините на Собранието на СРМ 
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Зоран Јордановски, новинар 
д-р Тодор Пеливанов, секретар на Конференци-

јата на, Фудбалскиот клуб „Вардар" — Скопје, 
д :р Султана Топурковска, секретар на Претседа-

телетвото на Конференцијата на планинарскиот сојуз 
на Македонија, 

Иван Чемерски, претседател на Извршниов одбор 
на Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, 

Ванчо Цветковски, член ка Советот на Републич ^ 
ката. 

Рамазан Балаш, спортски работник во Сојузот на1 

боречките спортови на Македонија, 
Јован Софревски, интернационален шаховски мај-

стор, 
Благоја Филиповски, секретар на ГК на ССРНМ 

— Скопје, 
Илија Камчев, претседател на Одборот за ино-

вации при Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија и 

Александар Џамбазов, член на Претседателството 
на Сојузот на ССМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-1257 
20 април 1988 година 

Скопје', 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, с р . 

227. 
Б'рз основа на член 59 од Законот за научно-

истражувачката дејност Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 

СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Советот на Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков" — Скопје' Миле Бр-
занов, поради истек на времето на кое е именуван. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за, фолклор „Марко Цепен-
ков" — Скопје, се именува Томислав Димишковски, 
директор на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" — Скопје> 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21.-1261 
20 април 1988 година 

Скопје. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иваџ Аврам овски, е. р. 

228. 
Врз основа на член 27 од Деловникот на Соборот 

на општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Соборот на општините на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 април 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ 
И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА СОБО-
РОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА 
\ 

1. Се разрешува од должноста член на Одборот 
за урбанизам и станбено-комунални прашања на Со-
борот на општините на Собранието на СР Македо-

нија Ратко Георгиевски, поради .престанок на деле-
гатската функција. 

2. За член на Одборот за урбанизам и станбено-
комунални прашања на Соборот на општините на 
Собранието на СР Македонија, се избира Александар 
Јакимовски, -делегат во Соборот на општините на 
Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 32-1269 
20 април 1988 година 

Скопје 
^ Претседател 

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

229. 
Врз основа на член 160 д став з и член 160-к 

став 2 од Законот за здравствена заштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 10/83, 43/85 и 50/87), Из-
вршниот совет донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОМАТО-
ЛОШКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО 

ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ 

Член 1, 
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските усло-

ви во однос на просторот и опремата за вршење на 
стоматолошка дејност со личен труд самостојно во 
вид на занимање во самостојна стоматолошка орди-
нација и во- работна заедница за самостојно вршење 
на стоматолошка дејност. 

Член 2 
Работниот човек може со личен труд самостојно 

но вид на занимање да врши стоматолошка дејност 
во самостојна стоматолошка ординација, без врше-
ње па протетички услуги (член 160-д став 1 од За-
конот) ако, има.-

1. Просторни УСЛОВИ: 
1) стоматолошка ординација од најмалку 12 м2; 
2) чекална со најмалку 9 м2, и 
3) санитарен јазол 
2. Опрема: 
1) Основна стоматолошка опрема: унит- апарат, 

стоматолошки стол — моторен или телескоп, тера-
певтски стол — обртен, хидрауличен сув стерилиза-
тор, инструменти за преглед (метална тацна, држач, 
огледала, огледало, сонда, екскаватор, забни пин-
цета, инструмент за пластични маси, смукалка — 
15 комплети), ставак со шишенца за лекови, бубреж-
ници — з, стаклена плочка за мешање цемент — 3, 
метални шпатули — 2, петриеви шолји — 10, спирт 
ламба, касети за инструменти — 2, сад за чаши, 
сад со капак за памук во ролни — 1 ; 

2) Комплет опрема за конзервативно и , ендодон-
рко лекување на заби: носач за амалгам — 3, на-
вивачи на амалгам — з, ахатна шпатуда, 1, испиту-
вач на виталитет, држач на матрици, миксер.за амал-
гам, инструменти УЗК — 6 комплети, сад за дезин-
фекција на борери, пинцета за корен, комплет за 
ецдолонско лекување на заби, солуко ламба; 

3) Комплет опрема за лекување на уста и пара-
д о м : инструмент за парадентопатија — 2 комплета, 
ножици за десни — прави и криви, барабан за сте-
рилни тампони, држач за скалпел, држачи за игли 
— мал и поголем, ножици за газа, анатомска пин-
цета, хируршка пинцета-

4) Комплет опрема за протетско-клиничко згри-
жување- коомпон клешта, ножици за метал — пра-
ви и криви, гумена шпоа за мешање гипс, шпатула 
за мешање гипс, разни големини на лажици за зе-
мање на отисок — Д2, нож за восок, инструмент за 
вадење коронки, рачно огледало,-

5) Комплет опрема за вадење на заби: др^ач за 
скалпел -срепест инструмент — 3, хируршки пин-
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ц е т и — 4; анатомски пинцета — 4, акартер по Лан-
гебег кирети — права и крива, клешта за коска по 
Ливер; и 

6) Потребен мебел.- маса за пишување, столови, 
орман за инструменти и за лекови, закачалка, канта 
за отпадоци со капак. 

Член 3 
Работниот човек може со личен тр>^ самостојно 

во вид на занимање да врши стоматолошка дејност 
во самостојна стоматолошка ординација со вршење 
на протетички услуги (член 160-д став 2 од Зако-
нот), ако покрај просторните услови и опремата од 
член 2 од оваа уредба има и-. 

1. Просторни УСЛОВИ: 
1) Просторија за заботехничка лабораторија од 

најмалку 16 м2 со три функционално поврзани де-
лови за моделирање, лиење и гипс техника. 

2. Опрема: 
1) Комплет опрема за класични протези: заботех-

ничка маса, стол со наслон што се врти, технички 
мотор за обработка на метали и протези со насадни 
инструменти, извор на топлина — пламеник ил»и шпи-
ритус ламба, нож за гипс, ножеви за восок — 2 
кремпон клешта, шоља за гипс, шпатула за мешање 
иа гипс, сад за мешање на акрилат, технички пин-
цета права и крива — 2, кинеш за полимеризација 
— 4, стегачи на кивети — 2, аклудатори 8 и врти-
кулатори — 4, апарат за преварување7 на восок, апа-
рат за полимеризација на протези или решо и сад, 
преса за стегање на кивети, полир мотор, апарат за 
образување на модели, апарат за вакумско мешање, 
вибратор; 

2) Комплет опрема за метал (короник) и мосто-
ви: апарат за чистење на изливните објекти, апарат 
за избирање на кивети, прирачна каса, кивети за 
вложување и загревање на метални комплети — 5, 
рампа за пили, печка за жарење, печка за п р е д а -
вање, апарат за миење на метал, апарат за полимери-
зација — Кеомат, прецизна вага за мерење на ме-
тали, апарат за лаковане, пескара, компресор; 

3) Комплет опрема за керамика: вакумска печка 
за керамика, прибор за нанесување на керамика, по-
стали за лиење на керамика — 10, лупа во светилка,-

4) Комплет опрема за фрез техника, апарат за 
фрезување, комплет инструменти за фрезување; 

5) Комплет опрема за визил- сушара, печка за 
жарење, апарат за лиење, апарат за електролиза, 
кивети за желатин, пункт апарат, мотор за сечење 
на лиени колниња, апарат за топење на желатин, 
апарат за натопување на модели; и 

6) Потребен мебел: техничка маса со мотор и 
ламба, стол со наслон, работен ћулт, орман за ота-
соци, орман за гардероба, столна ламба и орман за 
чување на потрошен материјал. 

Опремата од став 1 под точките 3, 4 и 5 на 
овој член е задолжителна доколку во самостојната 
стоматолошка ординација се вршат такви услуги. 

х Член 4 I 
Во работната заедница за самостошо вршење на 

стоматолошка дејност (член 160-ј од Законот) може 
самостојно да се врши стоматолошка дејност во де-
ловни простории на едно место, ако има: 

1. Просторни УСЛОВИ: 

1) стоматолошка ординација од најмалку 20 м2, 
2) чекална од најмалку 12 м2, 
3) санитарен јазол. 
2. Опрема: 
— унит апарат — 2 стоматолошки столови — 

моторни или телескоп — 2 и другата опрема од 
член 2 од оваа уредба.-

Работната заедница од став 1 на овој член може 
да врши и лротетички услуги, ако, покрај простор-
ните услови и опремата од став 1 на овој член ги 
исполнува и просторните услови и опремата од член 
3 од оваа уредба. 

Работната заедница од став 2 на овој член може 
самостојно да .врши стоматолошка дејност во делов-
ни простории на повеќе места, ако на секое од тие 
места ги исполнува просторните услови и опремата 
од став 1 на овој член. 

Член 5 
Просторните услови за самостојно вршење на 

стоматолошка дејност се исполнети ако висината од 
родната површина до таванот изнесува најмалку 
250 см. ако ѕидовите и подните површини се изра-
ботени од материјал кој е отпорен на влага и може 
лесно хигиенски да се одржува, ако е обезбедена 
здравствено исправна студена и топла текушта вода 
и ако е обезбеден приклучок во електрична водо-
водна и канализациона мрежа. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија". 

* 

Бр. 23-699/1 
14 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

230. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ" број 7/86, 45/86 и 50Ј/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ЈА ПЛАЌААТ ОБВРСКАТА СПРЕМА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-
КРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

ВО 1988 ГОДИНА 

1. Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка 
од 4,5%, освен обврзниците што обврската ја пла-
ќаат по следниве стапки и тоа,-

— по стапка од 3,2% — обврзниците од деј-
ностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, 
гранките 0105 ч— Производство на нафтени дерива-
ти, 0111 — Производство на неметални минерали (без 
градежен материјал), во областа 07 — Трговија, гран-
ките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надво-
решна трговија; 

— по стапка од 2,6% — обврзниците од деј-
ностите: во областа 01 — Индустрија и рударства. 
Гранките ОНО — Преработка на обоени метали, 0119 
— Преработка на хемиски производи, 0121 — Произ-
водство на градежен материјал, 0132 — Производ-
ство на сточна храна и 0133 — Производство и пре-
работка на тутун,- во областа ОЗ — Шумарство,- во 
областа 05 — Градежништво; во областа 07 — Тргови-
ја, подгрупата 07011 — Трговија на мало со прехран-
бени производи; во областа 08 — Угостителство и 
туризам, гранката 0801 — Угостителство; во областа 
11 — Финансиски, технички и други услуги, подгру-
пата 110401 — Просторно и урбанистичко планирање 
и проектирање; , 

— по стапка од 1,3®/о — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство^ гран-
ките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — 
Црна металургија, 0108 — Производство на руди од 
обоени метали, 0109 — Производство - на обоени ме-
тали, 0118 — Производство на базни хемиски про-
изводи, од гранката 0126 — Производство на готови 
текстилни производи, подгрупата 012691 — Произ-
водство на покривачи за под, освен рачното кили-
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марство, а од 0130 — Производство на прехранбени 
производи, подгрупата 013021 — Производство на леб 
и печиво, во областа 02 — Земјоделство и рибар-
ство, групите 02011 — Полјоделство и 02014 — Сто-
чарство. 

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Ин-
дустрија и рударство, од гранките 0101 — Електро-
стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на 
електрична енергија, обврската ја пресметуваат по 
стапка од 4,3% и со самоуправна спогодба средства-
та ги здружуваат и насочуваат за поддржување на 
развојните програми во таа дејност. 

2. Обврската од точка 1 на оваа одлука за пе-
риодот јануари — март 1988 година обврзниците ќе 
Ј а уплатат во две еднакви рати со аконтациите 
за месеците април и мај 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-748/1 
14 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

ј на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

231. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (..Службен весник на СРМ", 
бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Зако-
нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 66/85 и 71/86). Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА^ 
ТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ-

НИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите утвр-

дени за потребите на Републиката и *на општините 
за 1988 година („Службен весник на 6РМ", бр. 8/88), 
во член 1, став 1, точка 1. износот „8.149.000.000" се 
заменува со износот „8.809 000.000" и во точка 2 из-
носот „1.889.000.000" се заменува со износот 
„1.229.000.000". 

Член 2 
Во член 2 се вршат следниве измени и тоа.-
— во точка. 7 износот „2.000.000.000" — стоковни 

плаќања се заменува со износот „1.400.000.000", а 
износот „2.000.000.000" — вкупно динари, се заме-
рува СО -И-ЗЦОСОТ („1 400.000.000"; 

— во точка 24 во колоната за стоковни плаќања 
-се додава износ „1.324.000.000"-,. износот „700.000.000" 

— нестоковни плаќања се заменува со износот 
„100.000.000", а износот „700.000.000" — вкупно ди-
нари се заменува со износот „1.424.000.000",-

— во точка 27 износот „150.000.000" — стоковни 
плаќања се заменува со износот „86.000.000"; износот 
„150.000.000" нестоковни плаќања се заменува со из-
носот „90.000.000" и ИЗНОСОТ „300.000.000" — вкупно 
динари се , заменува со износот „176.000.000". 

Член 3 
Во член з по став 1 се додава нов став 1 кој 

гласи: 
„3а користење на средствата над износот од став 

2 ар овој член одлучува Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-777/1 
14 април 1938 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

232. 
Б'рз основа на член 4 од Законот за извршувана 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 49/87), а во врска со член 53, 
став 1 точка 1 од Законот за системот за финансира-
њето на општините и Републиката („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Ресен во износ од 65 000.000 динари, потреб-
ни за намирување на обврските од тековното работе-
ње (исплата н^ личен доход, материјални трошоци и 
Друго). 

2. Позајмицата од' точката 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-854/1 
22 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

233. 

Врз основа на член 4 од Законот за извршување 
на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 49/87), а во врска со член 53, 
став 1 точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87, Изврш-
ниот совет на Собранието ќа СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Берово ео износ од 40.000.000 динари, по-
требни за намирување на обврските од тековното 
работење (исплата на личен доход, материјални тро-
шоци и друго). 

2. Лозајмицата' од точката 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година. 

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

Бр. 23-854/2 
22 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р, 
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234. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 49/87), а во врска со член 53, 
став 1 точка 1 од Законот за системот за финанси-
рањето на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Пробиштин во износ од 35.000.000 динари, 
потребни за намирување на обврските од тековното 
работење (исплата на личен доход, материјални тро-
шоци и друго). 

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година., 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-854/3 
22 април 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Калеовски, е. р. 

235. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 58 

од Законот за заштитата при работа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/87, претседателот на Републич-
киот комитет за труд донесува 

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

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. Градежниот институт „Македонија" — Скопје 
ги исполнува пропишаните услови за вршење испи 
тување и прегледи по член 58 од Законот за зашти-
та при работа за потребите. на други организации 
и тоа за: 

— миќроклима; 
— бучава; и 
— осветленост. 
2. Ова решение да се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 
Бр. 11-807/1 

8 април 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 

проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

236. 
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за 

административните такси („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), републич-
киот . секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ 
НОТ НА ПЛАЌАЊЕТО) НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА 

ВРЕДНОСНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на ад-

министративните такси и за лепење и поништување 
на вредносници („Службен весник на СРМ" бр. 19/73 
и 29/84), во член 1, став 2, точка 1 бројот „400" се 
заменува со бројот „1.000", 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 14-1215/1 
14 април 1988 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, е. р. 

237. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на ' седницата одржана на 24 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 

здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и .законитоста на член 18 став 1 точка 1 од Правил-
никот за условите и начинот за решавање на стан-
бените прашања и за давање станови на користење 
на работниците во работната заедница на Републич-
киот хидрометеоролошки завод во Скопје, донесен 
со референдум на 8 декември 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод на начин определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член. 18 став 1 точка 1 алинеја 1 од Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што во него при определувањето бодови по осно-
вот станбена состојба на работниците не се прави 
разлика помеѓу потстанар и корисник на стан, што 
не е во согласност со уставното начело на .заемност 
и солидарност. 

4. На'седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 18 став 1 точка 1 алинеја 1, во рамките на 
основот станбена состојба, е предвидено работникот 
да добива определен број бодови ако нема станар-
ско право на стан во општествана сопственост или 
ако нема стан во лична сопственост, а притоа не се 
прави разлика помеѓу потстанарите и корисниците 
на стан. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр\ 36/73 и 
27/86) самоуправно право е на работниците во орга-
низациите на здружениот труд да определат основи 
и мерила за утврдување на редот на првенство за 
доделувале станови на користење. Притоа, судот 
смета дека работниците се должни да водат сметка 
со основите и мерилата да не се попречува оства-
рувањето, пред се, на уставното начело на заемност 
и солидарност. 

Според мислењето на Судот во конкретниов слу-
чај утврден е основот станбена состојба и тој има 
доминантно влијание, а дали ќе се вреднуваат, сите 
фактички ситуации во кои можат да се најдат ли-
цата без станарско право односно без стан во соп-
ственост, е самоуправно право на работниците кое 
тие го »остваруваат со донесување на самоуправен 
општ акт и со општествен договор и самоуправна 
спогодба кои ги склучиле, односно на кои им при-
стапиле. 

За согласноста пак, на самоуправниот општ акт 
со Општествениот договор и со самоуправната спо-
годба/ Уставниот суд на Македонија не е надлежен 
да одлучува согласно член 419 од Уставот на СР 
Македонија. 

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

У. бр. 101/87 
24 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

' на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е, р. 
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238. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 434 од Уставот на СР Македонија и член 15 
став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното деЈСтво на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за изменува-
ње и дополнување на Правилникот за распоредува 
ње на чистиот доход и распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од 
Собирот на работните луѓе во Централното основне 
училиште „Александар Урдаревски" во е. Сандево — 
Скопје на 1 април 1983 година, во времето на него-^ 
вото важење, бил во спротивност со член 463 од 
Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се укинува општ акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното основно училиште на начин 

I предвиден за објавување на самоуправните' општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
на 12 декември 1986 година, пред Уставниот суд на 
Македонија поведе постапка за оценување закони-
тоста на актот означен во точката 1 од ова реше-
ние, затоа што бил донесен од собир на работните 
ќуѓе, а не на референдум. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник престанал да важи со влегувањето во сила 
на новиот Правилник за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, донесен од работ-
ниците со референдум одржан на 4 октомври 1986 
година. 

Според член 463 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд за основите и мерилата за распределбата 
на средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка работниците одлучуваат 90 референдум. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не 
е донесен со референдум, туку на собир на работ-
ните луѓе, Судот утврди дека тој во времето на него-
вото важење бил во спротивност со член 463 став 
1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 271/86 
24 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

239. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд 'на Ма-
кедонија и за правното Дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 39 став 1 точка 7 од 
Правилникот за станбени односи донесен од работ-
ниците во Сложената организација на здружен труд 
Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — 
Борче" од Скопје — Работна заедница Заеднички 
служби, со референдум на 25 декември 1979 година.* 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна заедница на начин 
утврден за објавување на самоуправните општи акти. ^ 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
пред Уставниот суд на Македонија со предлог пове-

де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актот означени во точката 1 од 
ов^а одлука, затоа што со нив се повредува начелото 
н̂а заемност и солидарност. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 39 
од оспорениот правилник се предвидени основите и 
мерилата за утврдување ред на првенство за доде-
лување стан на користење, при што најголем број 
бодови се утврдени по основот сложеност и одговор-
ност за извршување на работите и работните за-
дачи. 

ч 5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 26/73, 
14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците 
во основната организација на здружениот труд да 
ги утврдат основите и мерилата за утврдување ре-
дот на првенство за распределба на станови за ко-
ристење. Според мислењето на Судот, согласно ус-
тавното начело на заемност и солидарност и член 
126 став 2 од Законот за здружениот труд, обврска 
е со утврдените основи и мерила да се обезбеди 
остварување на начелото на заемност и солидарност 
во задоволувањето на станбените потреби на работ-
ниците, особено преку овозможување доминантно 
влијание на основите кои ја изразуваат станбената и 
социјалногекономската положба на работниците. 

Со оглед на тоа што одредбата на член 39 
став 1 точка 7 од оспорениот правилник предвидува 
таков број бодови по основот придонес во работата 
(сложеност и одговорност), кој на овој основ при 
утврдувањето на редот на првенство му овозможува 
доминантно влијание во однос на другите утврдени 
основи, особено оние што ја изразуваат станбената 
и социјално-економската состојба на работниците, Су-
дот утврди дека таа не е во согласност со уставното 
начело на заемност и солидарност, утврдено- во оддел 
II став з алинеја 6 од Основните начела на Уста-
вот на СР, Македонија и е во спротивност со озна-
чената одредба од Законот за здружениот труд. 

Воедно Судот смета дека придонесот во рабо-
тата како основ за утврдување на редот на првен-
ство за добивање стан на користење не се исцрпува 
само преку основите сложеност и одговорност, туку 
преку вреднување на сите основи и мерила за утвр-
дување на резултатите од трудот. 

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

У. бр. 113/87 
24 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

240. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 2 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 105 алинеја 1 и 3 од Ста-
тутот на Централното основно - училиште „Моша Пи-
јаде" во Радовиш, донесен од работниците со рефе-
рендум на 1 ноември 1979 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставнос-
та и законитоста на член 104, 106 и НО од означе-
ниот статут. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
н а С Р М " и во означеното Централно основно учи-
лиште на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

4. Комитетот е:. општествени дејности на општи-
на Радовиш поведе постапка за оценување уставноста 
л законитоста на актот означен во точките '1 и 2 од, 
оваа одлука, затоа што не бил усогласен со одред-
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бите на Законот за предучилишно и основно воспи-
тание и образование во поглед на одредбите кои 
се однесуваат на работоводниот орган 

5. На седницата Судот утврди дека во член 104 
од оспорениот статут е предвидено колегијалниот 
работоводен орган да биде составен од 3 члена, од 
кои еден претседател и 2 члена. Понатаму, според 
член 105 членовите на колегијалниот работоводен ор-
ган треба да ги исполнуваат следните услови: опре-
делена стручна подготовка, морално-политички ква-
литети, работно искуство од 6 години и организа-
циони способности. В'о член 106 е предвидено дека 
колегијалниот работоводен орган го именува Сове-
тот на училиштето врз основа на јавен конкурс и на 
предлог на конкурсната комисија и дека на одлуката 
за именување согласност дава собранието на општи-
ната. Мандатот на колегијалниот работоводен орган, 
според член 110, трае 2 години, а на претседателот 
на колегијалниот работоводен орган една година. 

6. Со член 210, став 3 од Уставот на СР Маке-
донија на граѓаните под еднакви услови им се гаран-
тира достапноста на секое работно место и функција 
во 'општеството. 

Судот смета дека морално-политичките квалитети 
можат да бидат предвидени како услов за вршење 
определени работи и функции само во случаите пред-
видени со устав. Со оглед на тоа што Уставот на 
СР Македонија не содржи одредба со која се пред-
видуваат морално-политичките квалитети како услов 
за вршење на функцијата работоводен орган во ос-
новно училиште, Судот утврди дека член 105 алинеја 
1 од оспорениот статут не е во согласност со член 
210 статз з од Уставот на СР Македонија. 

Во поглед на предвидувањето на поседувањето 
организациони способности, како еден од условите 
за вршење на функцијата работоводен орган, Судот 
утврди дека во оспорениот статут не се утврдени 
критериуми и начини за објективизирано утврдување 
на постоењето на тие способности. Поради тра, Судот 
утврди дека предвидувањето организациони способ-
ности без критериуми и начин за нивно објективизи-
рање не е во согласност со член 210 став 3 од Уста-
вот на СР Македонија. 

7. Во член 271 од Законот за предучилишно и 
основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 19/83), утврдена е обврска, за основните 
училишта да ја усогласат својата организација и 
работа со одредбите на законот во рок од една 
година од неговото влегување во сила. 

Според мислењето на Судот, со оваа одредба од 
законот не престанува важноста на постојните само-
управни општи акти во основните училишта, туку 
се утврдува обврска за усогласување на нивни од-
делни одредби што не. се во согласност со законот. 

Поради тоа. Судот смета дека од фактот што по 
влегувањето во сила на законот не се извршени из-
мени во оспорениот статут не произлегува дека тој 
е во несогласност со Законот. 

8. Во членовите 246 до 254 од Законот за пред-
училишно и основно воспитание и образование се 
уредени прашањата поврзани со именувањето и 
разрешувањето на работоводниот орган, кој може да 
биде индивидуален и колегијален. 

Поради тоа, Судот утврди дека одредбите на 
член 104, 105, 106 и 107 од оспорениот статут во 
деловите во кои предвидуваат колегијален работово-
ден орган во училиштето не се во несогласност со 
наведените одредби од Законот. 

Во поглед на прашањето за должината на манда 
тот на колегијалниот работоводен орган односно на 
неговиот претседател, Судот утврди дека Законот за 
предучилишно и основно образование и воспитание 
не содржи одредба со која се уредува должината на 
мандатот на работоводниот орган во основното учи: 
лигите, а според член 485 став 1 од Законот за здру-

жениот труд, мандатот на индивидуалниот работово-
ден орган односно на претседателот на колегијал-
ниот работоводен орган трае најдолго 4 години. 

Со оглед на тоа,% Судот смета дека Законот за 
здружениот труд ја утврдува само горната граница на 
траењето на мандатот на работоводниот орган и де-
ка е самоуправно право на работниците, во тие рам^ 
ки, да го утврдат времетраењето на тој мандат. По-
ради тоа, Судот утврди дека утврдувањето на ман-
датот на работоводниот орган во оспорените одред-
би од Статутот од 2 односно 1 година не е во 
спротивност со означената одредба од Законот за 
здружениот труд, ниту е во несогласност со Законот 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние. 

Врз основава изнесеното. Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 -од оваа одлука. 

У. бр. 13/87 
2 март 1988 година 

Скопје # » 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во 'текстот на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за данокот од доход на 
организациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" број 7/88},- се направени грешки поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и дополнување на Законот 
за данокот од доход на организациите на здружениот 

труд 
Во член 1 став 1 во заградата наместо бројот 

„48/85" треба да стои бројот „46/86". 
Б'о став 3 наместо бројот „18" треба да стои 

бројот „19". 

Бр. 13-1046/2 
28 април 1988 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнувања на Општествениот до-
говор за заедничките донови и мерила за самоуп-
равно уредување -на односите во стекнувањето и 
распоредувањето на доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/87) и член 13 од Зако-
нот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства за потрошувачка 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 75/87), Координацио-
ниот одбор за следење на спроведувањето на Опште-
ствениот договор и Републичкиот завод за опште-, 
ствено планирање 

О Б Ј А В У В А А Т 

планирани елементи за примена на мерилата за 
распоредување на чистиот доход во периодот 

јануари-јуни 1988 година 

\д. Просечниот месечен пресметан чист личен до-
ход по работник, без средства за непосредна заед-
ничка потрошувачка, изнесува 211.200 динари. 

2. Просечната годишна стапка на акумулатив-
ност во стопанството на СРМ изнесува 3,8°/о (ОЗТ 
кои работат без загуба). 
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3. Просечните годишни стапки на акумулатив-
ност на сродните дејности изнесуваат: 

— 0101 Електростопанство 
— 0102 Производство на јаглен 
— 0105 Производство на деривати на нафта 
— 0107 Црна металургија 
— 0108 Производство на руда на обоени ме-

тали 
— 0109 Производство на обоени метали 
— ОНО Преработка на обоени метали 
— 0111 Произз. на неметални минерали 
— 0112 Прераб. нд неметални минерали 
— 0113 Металопреработувачка дејност 
— 0114 Машиноградба 
— 0115 Произв. на сообраќ. средства 
— 0118 Произв. на хем. производи 
— 0119 Прераб. на хем. производи 
— 0120 Произв. на камен и песок 
— 0121 Произв. на градеж, матер. 
— 0122 Произв. на реж. граѓа и плочи 
— 0123 Произв. на фин. произв. од дрво 
— 0126 Произв. на тот. текст, производи 
— 0129 Произв. на каучук 

х— 0130 Произв. на прехранб. произведи 
— 0131 Произв. на пијалаци 
— 013310 Произв. на ферментиран тутун 
— 013320 Прераб. на тутун 
— 0134 Графичка дејност 
— 0135 Доработка, преработка и производство 

на суровини од отпадоци 
— 0139 Произв. на разновидни производи 
— 0201 Земјоделско производство 
— 0202'Земјоделски услуги 
— 0203 Рибарство 
— 0300 Шумарство 
— 0400 Водостопанство 
— 0501 Високоградба 
— 0502 Нискоградба и хидроградба 
— 0503 Инсталатер««! и завршни работи 
— 0604 Воздушен сообраќај 
— 0606 Градски сообраќај 
— 0609 ПТТ услуги 
— 0701 Трговија на мало 
— 0702 Трговија на големо 
— 0703 Надворешна трговија 
— 0801 Угостителство 
— 0900 Занаетчиство 
— 1003 Комунална дејност 
— 1102 Осигурув. на имоти и лица 
— 110202 Лотарии и кладилници 
— 1104 Проектирање и сродни технички 

услуги 
— 1105 Геолошки истражувања 
— 1109 Деловни услуги 

1,0 
4.8 

17,0 
0,6 

2,1 
5.5 
1,4 
3.2 
2,0 
2.6 

7.0 
6,4 
6.3 
2,3 

15.0 
2.3 
0,2 
5Д 

10.7 
3.4 
4.5 
5.1 
6.9 

20.8 
4.5 

4.6 
12,6 
1,9 
8,5 
6,8 
0,7 
0,3 

22.1 
2.2 

21.7 
2,5 
2,5 
0,6 
6,0 
9.3 

12,4 
1.7 
6,0 
1,9 
2.4 
8.3 

13.8 
1.4 
2,9 

4. Коефициентот на акумулацијата кој се ко-
ристи при утврдувањето на делот од доходот стек-
нат под исклучителни погодности изнесува 0,0736. 

5. Елементите на оваа објава ќе се применуваат 
од денот на донесувањето. 

Координационен одбор 
Претседавач, 

д-р Софија Тодорова, е. р. 

Директор 1 

на Републичкиот завод 
за општествено планирање, 

д-р Методија Несторовски, е. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

За полномошник на Абраванел Хајим, со непоз-
ната адреса, поставен му е Дувалевски Никола адв. 
од Скопје, во постапката која се води пред Општин-
скиот суд Скопје I — Скопје, под X П. бр. 3650/87. 

Се повикува Аб рав апел Хајим да се јави во рок 
од 30 дена во судот. Во спротивно, постапката ќе 
продолжи со неговиот полномошник. -

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X. П. 
бр. 3650/87. (79) 

ОПШТМНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето 
Мислији Хаслије од е. Врановци — Гостиварско, да 
се јави во овој суд во рок од 15 дена од дешл 
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој 
суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку лице-
то не се јави на огласот, судот ќе утврди дека 
истото е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 27/88 
(78) 

Врз основа на член 75, а во врска со член 27 
став 3 и 4 од Законот, за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 
27/78, 46/82 и 11/87) и врз основа на член 43 ОД 
Законот за судовите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ" број 41/75, 6/81, 42/82 и 11/87), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на тројца судии на Окружниот 
суд — Скопје, еден постојан судија на Основниот 
суд на здружениот труд — Скопје и на еден постојан 
судија на Основниот суд на здружениот труд — Штип 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, односно од член 36 од Законот за 
судовите на здружениот труд, пријави со биографски 
податоци за движењето во работата и другите ак-
тивности да поднесат до Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на СРМ, во 
рок од 15 дена (кандидатите за суд^и на Окружниот 
суд — Скопје), односно во рок од 30 дена (кандида-
тите за постојани судии ^на Основниот суд на здру-
жениот труд во Скопје и Штип), од денот на обја-
вувањето. 

С ОдрЖ И Н А 
Страна 

207. Заклучоци на Собранието на СРМ — — 297 
208. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за ' фондовите за заеднички ре-
зерви — — — — —. — — — — 297 

209. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување на на-
чинот на обезбедување на средства за 
задоволување на заедничките потреби во 
научно-истражувачката дејност во 1988 го-
дина — — — — — — — — — 298 

210. Одлука за определување на повисок из-
нос на пензија на корисниците — про-
светни работници кои воспитно образов-
ната дејност ја вршеле во 1944 или 1945 
односно 1946 година и во таа дејност 
оствариле право на пензија — — — — 298 

211. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на Дирекцијата за републички стоков-
ни резерви за 1987 година — — — — 301 

212. Одлука за одобрување на Завршната смет-
ка на приходите и расходите за рабо-
тата на Републичкиот совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата за 1987 го-
дина — — — — — — — — — 301 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 

И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

во една книга, со, сите досегашни измени и допол-
нувања на сојузниот и републичкиот закон, со објас-
нувања и со регистар на поимите 
— Трето изменето и дополнето издание 
Приготвил: Ѓорѓи Марјановиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Скопје 
Цена на збирката е 5.500 динари 

СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ: 
ЗАКОН 

ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

со објаснувања и со предметен регистар 
— Второ изменето и дополнето издание 
Приготвил: Стефан Георгиевски, редовен професор 
на Правниот факултет во Скопје 
Цена на збирката е 6.000 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со судска практика и со предметен регистар 
— Трето изменето и дополнето издание 
Приготвил: Миле Хаци Василев Вардарски, дипломи-
ран правник. 
Цена на збирката е 5.000 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат 
на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може да 
се направи и на повеќе примероци. 

213. Одлука за одобрување на пресметката на 
приходите и расходите за распределба и* 
користење на средствата за работа на 
републичкиот и општинските совети за 
безбедност на сообраќајот за 1988 година 301 

214. Одлука за разрешување и именување де-
легат во Советот на Службата на опште-
ственото книговодство во СР Македонија 301 

215. Одлука за именување членови на Комиси-
јата 'за изготвување предлог за именува-
ње декан на Техничкиот факултет — Би-
тола —, — ,— — — — — — — — 301 

216. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Нацио-
налниот парк „Пелистер" — Битола — 302 

217. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување дирек-
тор на Заводот за рехабилитација на слух, 
говор и глас — Скопје — — — — — 302 

218. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за' именување директор на 
Заводот за медицинска рехабилитација на 
СРМ — — — — — — — — — — 302 

219. Одлука за именување членови на Коми-
сијата .за утврдување предлог за имену-
вање декан на Земјоделскиот факултет 
— Скопје — — — — — — — — 302 

220. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на РО 
за презентирање на културните ' вредно-
сти „Македонија Концерт" — Скопје — 302 

221. Одлука за именување џретставници на 
општествената заедница во Советот на РО 
за промет производство и прикажување 
филмови „Македонија-филм" — Скопје 303 

222. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 

Советот на „Природолнаучниот музеј на 
Македонија" — Скопје — — — — — 303 

223. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Техничкиот факултет — Би-
тола — — — — '— — — — — 303 

224. Одлука за разрешување и именување прет-^ 
создател и членови на Одборот за доде-
лување на Наградата ,,11 Октомври" — 303 

225. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за до-
делување на Наградата „Климент Охрид-
ски" — — — — — — — — — — 304 

226. Одлука за разрешување и именување прет-
седател и членови на Одборот за доде-
лување на Наградата „25 Мај" — — — 304 

227. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за фолклор „Мар-
ко Цепенков" —. Скопје — — — — 305 

228. Одлука за разрешување од должноста 
член и за именување член на Одборот за 
урбанизам и станбено комунални праша-

, ња во Соборот на општините на Собра-
нието на СР Македонија — — — — 305 

229. Уредба за поблиските услови во однос 
" на просторот и опремата за вршење на 

стоматолошка дејност со личен труд са-
мостојно во вид на занимање — — — 305 

230. Одлука за Утврдување на стапките по кои 
обврзниците ја плаќаат обврската спрема 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина, во 1988 година — — — — — 306 

231. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на Републиката и 
на општините за 1988 година — — — 307 

232. Одлука за користење на средствата од .По-
стојаната резерва на СР Македонија — — 307 

233. Одлука за користење на средствата од По-
стојаната резерва на СГ Македонија — 307 

234. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија — 308 

235. Решение за исполнување на условите за 
вршење на испитување и прегледи по про-
писите за заштита при работа — — — 308 

236. Правилник за изменување на Правилни-
кот за начинот на плаќањето на админи-
стративните такси и за лепење и пониш-
тување на вредносници — — — — — 308 

237. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. -бр. 101/87 од 24 февруари 1988 година 308 

238. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 271/86 од 24 февруари 1988 година 309 

239. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 113/87 од 24 февруари 1988 година 309 

240. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. 6*1 13/87 од 2 март 1988 година — — 309 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за данокот од до-
ход на организациите на здружениот труд 310 

Објава за планирани елементи за приме-
на на мерилата за распоредување на 
чистиот доход во периоду јануари-јуни 
1988. година — — — — — — — — 310 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СВМ — Скопје, ул. „29 Ноември* 
бр. 10а. Повит. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметаа 

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


