
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ИАИЕДОННЈА 

„Службен весник ма СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дева. Огласи според тарифата. 

Среда/4 октомври 1989 
Скопје 

Број 36 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
370.000 динари. Овој број чини 8.000 
дни. Жиро сметка 40100-603-12498 

641. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на Седницата на Соборот^ на 
здружениот труд, одржана на 26 и 28 септември 1989 
година. 

Бр. 08-3297/1 
28 септември 1989 година ' 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен бес-

ник на СРМ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86, 43/87, 24/89 
и 28/89), во член 76 став 1 зборовите,: „остварен во 
стопанството на Републиката во ш?етпоследниот ме-
сец“ се заменуваат со зборовите: „во стопанството 
на Републиката објавен за последниот месец“. 

По став 1 се додаваат два нови става кои гла-
сат : - , ' 

„Просечниот месечен чист личен доход на сто-
панството во Републиката за последниот месец го 
утврдува и објавува Координациониот одбор за сле-
дење на спроведувањето на Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дувале на односите во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи во СР Македонија. 

Загарантираниот личен доход го утврдува и об-
јавува во .„Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“ Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

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

вање.то во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 сеп-
тември 1989 година. 

642. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Републ,ика. Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за вработувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот - на 
здружениот труд одржана на 26 и 28 септември 1989 
година. 

Бр. 08-3296/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за вработувањето („Службен весник 

на СРМ“ бр. 32/87 и 18/89), во член 23 став з збо-
ровите „две години“ се заменуваат со зборовите 
„триесет месеци“, запирката се заменува со точка, 
а текстот до крајот на ставот “ се брише. 

Член 2 
Во член 27 се додава нов став 2 кој гласи: 
„На невработеното лице кое има повеќе од 25 

години стаж на осигурување, паричниот надоместок 
му се исплатува до неговото вработување^ односно 
до настапувањето на некои од основите за престанок 
на правото на паричен надоместок“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

643. 
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 ПЛАЌАЊЕ 
НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „I КОНГРЕС 

НА УСАОЈ ВО БИХАЌ" 

Се прогласува Законот за плаќање на доплатна 
поштенска марка '„I конгрес на УСАОЈ во Бихаќ", 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 26 и 28 септември 1989 
година. 

Бр. 08-32,90/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р 

З А К О Н 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАР-

КА „I ,КОНГРЕС НА УСАОЈ ВО БИХАЌ" 
Член 1 

Со- овој закон се воведува обврска за плаќање 
на доплатна поштенска марка „I конгрес на УСАОЈ 
во Бихз,ќ", во внатрешниот поштенски сообраќај. 

Член 2 1 

Доплатната поштенска марка се плаќа на сите 
поштенски пратки, освен на весници и списанија, во 
периодот од 1 септември до 31 октомври 1989 го-
дина, во вредност 50% од првата стапка на писмото 
за внатрешниот поштенски сообраќај. 

Член 3 
Приходот од доплатната поштенска марка ќе се 

користи за обезбедување на дел од средствата за 
финансирање на изградбата на Спомен домот кон-
грес на УСАОЈ во Бихаќ". 

Член 4 
Средствата од доплатната поштенска марка ќе 

ги наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај. 
Организациите на ПТТ сообраќај се должни на-

платените средства да ги уплатат на жиро сметката 
на РО во основање Спомен дом „I конгрес на УСАОЈ 
во Бихаќ" број 10600-603-1562 кај -филијалата на СОК 
во Бихаќ. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

644. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за обезбедување средства на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор одржани на 26 и 
28 септември 1989 година. 

Бр. 08-3302/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнег Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ 
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

Н И ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства ,на Фондот 

на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 годи-
на („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 45/86, 50/87, 
7/88 и 28/89), во член 4 став 1 се додаваат две нови 
алинеи 1 и 2 кои гласат: 

„— по стапка од 4% — обврзниците од дејнос-
тите- во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ката 0120 — Производство на камен, чакал и песок; 
во областа 07 — Трговија, гранките: 0702 — Тргови-
ја на големо и 0703 — ?ѓадворешна трговија; 

— по стапка од 3% — обврзниците од дејностите 
во областа 4)1 — Индустрија и рударство, гран-
ката 0111 — Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал)". 

Во досегашната алинеја 1 која станува алинеја 
3 збор,овите. „0111 — Производство на неметални 
минерали (без градежен материјал), во областа 07 
— Трговија, гранките 0702 — Трговија на големо и 
0703 — Надворешна трговија“ се бришат. 

По досегашната алинеја 2 која станува алинеја 
4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6 кои гласат: 

, , - п о стапка, од 1.90/о — обврзниците од деј' 
поетите во областа 01 — Индустрија и рударство, 
гранките 0125 — Производство на текстилни преди-
ва и ткаенини и 0126 — Производство на готови тек-
стилни производи; 

— по стапка од l.80V — рбврзниците од дејнос-
тите во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0108 — Производство на руди од обоени ме-
тали и 0109 — Производство на обоени метали“. 

Во досегашната алинеја з која станува алинеја 
7 зборовите: „0108 — Производство на руди од обое-
ни метали, 0109 — Производство на обоени метали“, 
се бришат. 

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

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

645. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСО-
ЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

РАЗВОЈОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот з а обезбедување и насочување на средствата за 
поттикнување на развојот во земјоделството, 

што Собранието на Социјал.истичка Република 
Македонија го донесе на седницата, на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 и 28 септември 
1989 година. “ 

Бр. 08-3301/1 
28, септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за обезбедување и насочување на 

средствата за поттикнување на развојот во земјодел-
ството („Службен- весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84, 
17/84, 3/85, 44/85, 13/86, 11/87 и 29/89), во чле,н 7 ПО 
алинеја 2 се додава нова алинеја з која гласи: 

„— по стапка -од 0,95% — за обврзниците од 
областа 01 — Индустрија и рударство, гранките: 
0125 — Производство на текстилни предива и ткае-
нини, 0126 — Производство на готови текстилни 
производи и 0128 — Производство на кожни обувки 
и галантерија“. 

Член 2 
По член 9-а се додава нов член 9-б кој гласи: 

,,Член 9-б 
По исклучок, за 1989 година организациите на 

здружениот труд во областа 01 — Индустрија и ру-
дарство, гранките 0125 — Производство на текстилни 
предива и ткаенини, 0126 — Производство на гото-
ви текстилни производи и 0128 — Производство на 
кожни обувки, галантерија, како и во областа 05 
- Градежништво, се ослободуваат од плаќање на 
обврските по овој закон“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

646. 
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 ДОПОЛНА 
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за данокот од доход на организациите на 
здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 26 и 28 септември 1989 
година. 

Бр. 08-3300/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИ-

ОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот од доход на организа-

циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ 
број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, , 
14/88, 42/88, 51/88. 18/89 И 26/89), во член 10 ПО 
алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 

„ — п о стапка од 0,45% — за обврзниците ' о д 
областа 01 — Индустрија, и рударство, гранките: 
0125 — Производство на текстилни предива и ткае-
нини, 0126 — Производство на готови текстилни 

производи и 0128 — Производство на кожни обувки 
и галантерија“. 

Досегашната алинеја 3 станува алинеја 4; 

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 1989 година. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 
I 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за системот на финансирање на општините и 
Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд,. Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор одржана на 26 септември 
1989 година. 

Бр. 08-3299/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател ; 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И 
РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирање на оп-

штините и Републиката („Службен весник на СРМ“ 
број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 
51/88 и 18/89), во член 24 став 2 стапката „46,00/о 
се заменува со стапката ,,48,ofl/o". 

Член 2 
Во член 25-б, став 1 стапката „54,о0/о" се заме-

нува со стапката „52,о^/о. 

Член 3 
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 1989 година. 

648. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИТУЦИ-
ЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА СИТЕ 

ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за учествотр на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето на штедењето, супсти-
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туцијата и рационалното користење на сите видови 
енергија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 и 28 септември 1989 
година. 

Бр. 08-3298/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИТУ 

ЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА 
СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во Законот за учеството на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија во штедењето, супституцијата и 
рационалното користење на . сите видови енергија 
(„Службен весник на СРМ“ број 7/88 и 29/89), ва. 
член 2 став 1 по зборот „труд“ се става запирка 
и се .додаваат зборовите: „освен организациите на 
здружениот труд в р областа 01 — Индустрија и ру-
дарство, гранките: 0125 - Производство на текстил-
ни предива и ткаенини, 0126 — Производство “на го-
тови текстилни производи и 0128 — Производство 
на кожни обувки и галантерија, кои издвојуваат 
0,4% од доходот на организациите на здружениот 
труд“. 

Член 2 
По член 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Член 6-а 
Организациите на здружениот труд во областа 

01 — Индустрија и рударство, гранката 0125 — Про-
изводство на текстилни предива и ткаенини, 0126 
— Производство на готови текстилни производи и 
0128 — Производство на кожни обувки и галанте-
рија, како и во областа 05 - Градежништво за 198Р 
година се ослободуваат од плаќање на обврските по 
овој закон“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

649. 
Врз основа на член 376 став алинеја 6 од 

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

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување -и допол-
ну,вање на Законот за заемот за вработување, 

што\ Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините одржана , 
на 26 септември 1989 година. 

Бр. 08-3295/1 ' 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

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

НОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за заемот за вработување („Службен 

Бесник на СРМ“ број 46/86, 1/87, 24/88, 51/88, 18/89), 
во член 11 став 3 процентот „60%" се заменува со 
процентот „100%", зборовите: „од средствата наме 
нети за траЈни обртни средства“ се бришат, а во 
алинеја 4 по бројот „10" се додаваат зборовите1 

,,до 20". 
Во став 4 алинеја 2 на крајот запирката се за-

менува со точка и запирка, сврзникот „и“ се брише, 
а во алинеја 3 на крајот точката се заменува со точ-
ка и ,запирка и се додаваат три нови алинеи кои 
гласат: 

„— 70% од пресметковната вредност на инвести-
цијата, доколку се обезбедува рработување на нај-
малку 20 работници,-

— 80% од пресметковната вредност на инвести-
цијата за современи техничко-технолошки проекти; 

— 100% од пресметковната вредност на инвес-
тицијата за проект што се реализира на село“. 

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

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

650. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Кри-
вичниот закон на Социјалистичка Република Маке : 
донија, \ 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 и 28 септември 1989 година. 

Бр. 08-3294/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Кривичниот закон на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија („Службен весник на СРМ“ број 
25/77, 23/84 и 50/87), во член 126 став (1) зборовите.-
„петстотини илјади“ се заменуваат со зборовите „пет 
милиони“. 

Во став 2 зборовите: „пет милиони“ се замену-
ваат со зборовите- ,.педесет милиони“. 

Член 2 
Во член 137 став (4) зборовите: „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет- ' 
наесет милиони“. 

Член 3 
Во член 143 став (2) зборовите: „педесет илјади“ 

се заменуваат со зборовите: „петстотини илјади“. 
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Член 4 
Во член 144 став (1) зборовите: „петстотини ил-

јади“ се заменуваат со зборовите: „пет милиони“. 
Во став (2) зборовите: „два милиони и, петстотини 

илјади“ се заменуваат со зборовите: „дваесет и пет 
милиони“. 

Член 5 
Во член 156 став (2) зборовите: „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
наесет милирни". „, 

Чле-н 6 
Во член 160 став (3) зборовите: „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите „пет-
наесет милиони“. 

Член 7 
Во член 161 став (2) зборовите: „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
наесет милиони“. 

Член 8 
Во член 162 став (1) зборовите: „пет милиони“ 

се заменуваат со зборовите-, „педесет милиони“. 

Член 9 
Во член 165 став (2) зборовите:. „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
' наесет милиони“. 

Член 10 
Во член 166 став (1) зборовите: „петстотини ил- -

јади“ се заменуваат со зборовите: „пет милиони“. 
Во став (2) зборовите: „пет милиони“ се замену-

ваат со зборовите, „педесет милиони“. 

Член 11 
Во член 168 став (2) зборовите: „педесет илја-

- ди" се заменуваат со зборовите: „петстотини илјада". 

Член 12 
Во член 177 став (4) зборовите.- „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
наесет милиони“. 

Член 13 
Во член 178 став (2) зборовите; „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
наесет милиони“. 

Член 14 
- Во член 179 став (2) зборовите: „милион и пет-

стотини илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет-
наесет милиони“. 

Член 15 
Во член 185 став (1) зборовите: „петстотини ил-

јади“ се заменуваат со зборовите: „пет милиони“. 
Во став (2) зборовите: „пет милиони“ се замену-

ваат со зборовите: „педесет милиони“. 

Член 16 
Во член 239 став (1) зборовите: „еден милион“ 

се заменуваат со зборовите: „десет милиони“. 

Член 17 
Со де-нот на влегувањето во сила на овој закон 

започнатите постапки ќе продолжат да се водат се 
до правосилноста на одлуката пред судовите надлеж-
ни според досегашните прописи. 

Ако повисокиот суд ја укине одлуката, предме-
тот ќе му се отстапи на стварно надлежниот суд. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

651. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за прекршоците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 и 28 септември 1989 година. 

Бр. 08-3293/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 ' 
Во Законот за прекршоците („Службен весник 

на СРМ“ бр 43/84, 42/85, 50/87 И 10/88), во член 31 
став 1, бројот „1.500" се заменува со бројот „15.000" 
а бројот „2.500.000" се заменува со бројот („25.ооо.ооо". 

Во став 2 во точка 1 бројот „1.500" се заменува 
со бројот „15.000", а бројот „250.000" се заменува 
со бројот „2.000.000"; во точка 2 бројот „5.000" се 
заменува со бројот „50 000", а бројот „2.500.000" се 
заменува со бројот „25.G00.000"; во точка 3 бројот 
„2.500" се заменува со бројот „25.000", - а бројот 
„1.500.000" се заменува со бројот „15.000.000". 

Во став 4 во точка 1 бројот „ 1 . 5 0 0 " се заменува 
со бројот „ 1 5 . 0 0 0 " , а бројот „ 1 5 0 . 0 0 0 " се заменува 
со бројот „ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 " ; ВО точка 2 бројот „ 5 . 0 0 0 " Св 
заменува со бројот „ 5 0 . 0 0 о “ , а бројот „ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 " се 
заменува со бројот „10.000.000", во точка 3 бројот 
„ 1 . 5 0 0 " се заменува со бројот „ 1 5 . 0 0 0 " , а бројот 
„ 2 5 0 . 0 0 0 " се заменува со бројот „ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 " . 

Член 2 
Во член 32 бројот „15.000" се заменува со бројот 

„150.000", а бројот .,45.000" се заменува со бројот 
„450.000". 

Член 3 
Во член 35 во став 1, бројот „150.000" се заме-

нува со бројот „1 500.000", а бројот „5.000" .се заме-
нува со бројот „50.000". 

Во став 2 бројот „150.000" се заменува со бројот 
„1.500.000". 

Член 4 
Во член ,36 став 1 бројот „ 1 5 0 . 0 0 0 " се заменува 

чСО бројот „ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 " . 

Член 5 
Во член 42 став 3 бројот „5.000" се заменува со 

бројот „50.000". 
Член 6 

Во член 95 бројот „150.000" се заменува со бро-
јот „1.500.000", а бројот „250.000" се заменува со 
бројот „2.500,000". 

Член 7 
Во член 110 став 3, бројот „1.000" се заменува 

со бројот „10.000" а бројот „5.000" се заменува со 
бројот „50.000". 

Член 8 
Во член 161 во став 1 бројот „15.000" се заме-

нува со бројот „150.000". 
Во став 2 бројот „15.000" се заменува со бројот 

„150.000", а бројот „20.000" се заменува со бројот 
„200.000". 

Член 9 
Во член 164 став 2, бројот „15.000" се заменува 

ср бројот „150.000". 
Член 10 

Во член 185 став 1, бројот „15.000" се- заменува 
со бројот „150.000". 
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Член 11 
Во член 191 во став 2 бројот „ 4 5 . 0 0 0 " се заме-

нува со бројот „ 4 5 0 . 0 0 0 " , а бројот „ 4 5 0 . 0 0 0 " се заме-
нува СО бројот „ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 " . 

Во став з бројот „150.000" се заменува со бројот 
„1.500.000". 

Член 12 
Во член 234 бројот „250.000" се заменува со бро-

јот „2.500.000", бројот „450.000" се заменува со бро-
јот „4.500.000", а бројот „1.500.000" се заменува со 
бројот „15.000.000". 

Член 13 
Во член 263 став 2 бројот „зо.ооо" се заменува 

со бројот „зоо.ооо". 
Член 14 

Законите и другите прописи со кри се предви-
дуваат прекршоци ќе се усогласат со овој закон во 
рок од шест месеци од денот на неговото влегува-
.ње во сила“. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

652. 
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 ИГРИТЕ 
НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри на автомати, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините одржана 
на 26 септември 1989 година. 

Бр. 08-3292/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 
НА АВТОМАТИ 

Член и 
Во Законот за игрите на среќа и за забавните 

игри на а в т о м а т у („Службен весник на СРМ“ број 
17/87, 26/87, 51/88), во член 23 по став 2 се додаваат 
два нови става 3 и 4 кои гласат: 

„Играчниците можат да бидат од отворен и од 
затворен тип 

Влезот во играчница -е забранет за лица помлади 
од 18 години“. 

Член 2 
По член 23 се додаваат два нови члена 23-а и 

23-б кои гласат: 
„Член 23-а 

Играчница од отворен тип може да организира 
само Лотарија на Македонија во посебно уредени 
простории за таа цел, 

Во играчницата од отворен тип може да се при-
редуваат сите игри на среќа, освен игрите на среќа 
со коцки и карти. 

Во играчницата од отворен тип добивката во 
игра на среќа на масите за игра со ,топчиња може 
да изнесува најмногу 36 пати повеќе од вредноста 

на влогот по една комбинација. 

Член 23 б 
Играчници од затворен тип може да организи-

раат Лотарија на Македонија и организациите на 
здружениот труд од областа на угостителството и 
туризмот. 

Во играчниците од затворен тип може да се при-
редуваат сите игри на среќа.' ' 

Член 3 
Во членовите 24, 25 став 2, 26 и 27 ставови 1, 

2 и з по зборовите „играчница“, односно играчни-
цата, се додаваат зборовите: „од затворен тип“. 

Член 4 
Во член 25 ставот 1 се менува и гласи: 
,.Државјаните на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија и лицата вработени во играч-
ницата не можат да учествуваат во игрите на среќа 
КОИ се приредуваат во играчниците од затворен тип“. 

Член 5 
Во член 34 став 2 и член 41 став 1 по зборо-

вите: „други објекти“ .се додаваат зборовите: „и 
простории“, а по зборот „корисниците“ се додаваат 
зборовите: „односно сопствениците на тие објекти и 
простории“ и зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 6 
Во член 34 став, 4 и член 41 став 3 зборовите: 

„не се оддалечени најмалку о,5 км од“ се замену-
ваат со зборовите: ,.се во непосредна близина на“. 

Член 7 
Членот 64 се. менува и гласи: 
„Надзор над примената на одредбите од овој 

закон врши републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на финансиите“. 

Член 8 
Во член 65 ставот 1 се менува и гласи: 
„-При вршењето на надзорот, органот од член 

64 на овој закон ги прегледува деловните книги, еви-
денцијата и другата деловна документација на при-
редувачот на игрите на среќа и на забавните игри 
на автомати, врши контрола на начинот на оствару-
вањето и распределбата на приходите остварени од 
игрите на среќа и презема други дејства“. 

Чл.ен 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

653. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако^ 
нот за републичките награди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 и 
28 септември 1989 година. 

Бр. 08-3291/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ-

ТЕ НАГРАДИ 
Член 1 

Во Законот за републичките награди („Служ-
бен весник на СРМ“ број 40/87), член 17 ставовите 
1 и 2, зборовите: „претходната година“ се замену-
ваат со ,зборовите- „последните три месеци на те-
ковната година“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено? 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“, а ќе се применува од 
1 јануари 1989 година. 

654. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ“ТИТА 
Се прогласува Законот за изменување на Зако-

нот за здравствена заштита, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 и 28 септември 1989 
год,ина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита, одржана на 26 и 28 септември 1989 година. 

Бр. 08-3289|/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за здравствена заштита („Службен 

весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50'87 И 27/88), ВО 
член 48 зборовите. „6 месеци“ се заменуваат со збо-
ровите „1 месец“, а зборовите: „тековната година“ 
се заменуваат со зборовите „месецот за кој се испла-
тува надоместокот“. 

Член 2 
Овој ,закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

655. 
Врз основа на член 172 од Законот за државната 

управа и член 147 од Деловникот на Собранието н а 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 26 сеп-
тември 1989 година, донесе 

\ 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За заменик на републичкиот секретар за внат : 

решни работи се именува Димитар Шешов, потпрет-
седател на Собранието на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3317/1 Претседател 
26 септември 1989 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, с. р. 

656. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 
25/79 и 51/88), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 26 септември 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУ-
ТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА - МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА - АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ 
И ИСТОРИСКИ 

Се дава согласност на одредбите на Статутарна-
та одлука за измени и дополнувања на Статутот на 
Работната организација — Музеј на Македонија — 
Археолошки, Етнолошки и Историски што се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на општествената 
заедница во одлучувањето по тие работи, што ја до-
несоа работниците на референдумот одржан на 25 
јануари 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ' 

Бр. 21-3309/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

657. 
Врз основа на член 249 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88 и 43^88), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 
Соборот на здружениот труд одржана на 26 и 28 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

,,СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
РО Студентски центар . Скопје“ — Скопје што се 
однесуваат на правата и обврските на студентите, на-
чинот и постапката за донесување на планови и про-
грами за воспитната дејност, начинот на одлучување-
то на претставниците на општествената заедница и 
условите з? именување индивидуален работоводен ор-
хан, што го донесоа работниците на референдумот 
одржан на 28 јун-и 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3287/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

658. 
Врз основа на член 78 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ -
БИТОЛА 

Се дава согласност на- Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
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„Кочо Рацин“ — Битола, со која за директор на За-
водот е именуван Пеце Гаштаров, в. д. директор на 
Заводот. 

'СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3315/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

659. 
Врз основа на член 78 од Законот за социјална 

,заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-' 
борот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија,, на седницата одр-
жана на 26 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци -
Скопје, со која за директор на Заводот е именуван 
Велимир Горчиновски, в д директор на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3314/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

660. 
Врз основа на член ч92 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на СРМ“ број 41/87 и 42/88), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СР Маке-
донија, на седницата одржана на 26 септември 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ХЕЦ „ТИТО“ -

ГОСТИВАР 

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиов 
совет на ООЗТ ХЕЦ „Тито“ — Гостивар, со која за 
директор на организацијата е именуван инж. Мио-
драг Јефремоски, досегашен директор на организа-
цијата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3313/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

661. 
Врз основа на член 92 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на СРМ“ број 41/87 и 42/88), Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СР Маке-
донија, на седницата одржана на 26 септември 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ТЕЦ „НЕГОТИНО“ 

- НЕГОТИНО 

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот 
совет ТЕЦ „Неготино“ - Неготино со која за ди-

ректор на организацијата е именуван инж. Лазар Ди-
мов, в. д. директор на организацијата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3312/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

662. 
Врз основа на член з од Законот за изменување 

и дополнување“ на Законот за избор на органите на 
управувањето и на другите органи во. организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ брг 
48/88), Соборот на здружениот труд на Собрание? 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни 
цата одржана на 26 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ 

ХЕЦ „ТИКВЕШ“ - КАВАДАРЦИ 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње директор на ООЗТ „ХЕЦ „Тиквеш“ - Кавадарци, 
се именуваат: 

Марица Георгиевска делегат во Општествено-по- . 
литичкиот собор на Собранието на СРМ, и 

Томе Д р а к у л е в а ^ , делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА “ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21 3316/1 
26 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

663. 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник ,на СРМ“ број 16/85, 
2/86, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 сеп-
тември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ 

УМЕТНОСТИ - СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за изготву-
вање предлог за именување декан на Факултетот за 
ликовни уметности — Скопје, се именуваат: 

Сокол Симовски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, и 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОН“ИЈА 

Бр. 21-3311/1 
26 септември 1989 година 

- Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 
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664. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбедува-

ње и насочување на средства за поттикнување на 
развојот во земјоделството („Службен весник на 
СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86 
и 11/87), Општествениот план на СРМ за периодот 
од 1986 до 1990 година, Собранието на СР Македо-
нија на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 26 и 28 септември 1989 година, донесе; 

П Р , О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 

1989 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за поттикнување на развојот на 

земјоделството („Службен весник на СРМ“ број 7/89), 
во дел I зборовите- „На општествено-политичката за-
едница кои се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во износ од 3.300.000.000 дина-
ри и од вишоците на приходите над расходите кај 
Народната банка на Македонија за 1988 година во 
износ од 2.200.ооо.ооо динари“, се заменуваат со збо-
ровите: „од средствата на вишоците на приходите 
,над расходите на Народната банка на Македонија по 
завршната сметка за 1988 година во износ од 
3.300.000.000 динари и од приходите од каматите од 
средствата на вишоците на приходи над “расходите на 
Народната банка на Македонија по периодични пре-
сметки во износ од 18 000.000.000 динари“, а изно-
сот „25.500.ооо.ооо“ се заменува со износот 

. „68.000.000.000". 

Во точка 1 бројот „2 900.000" се заменува со бро-
јот „5.900.000", во точка 2 бројот „10.800.000" се за-
менува со бројот „30.800.000",- во точка 3 бројот 
„3.905.000" ,се заменува со бројот „11.905.000", BO 

26. Републички и сојузни натпревари за високи при-

точка 4 бројот „4.000.000" се заменува со бројот 
„8.000.000", во точка 5 бројот „3.600.000" се заменува 
со бројот 10.509.744" и во точка 6 бројот „295.000" 
се заменува со бројот „885.256". 

II 
Во дел II во точка 1) алинеја 2 бројот „2.225.000" 

се заменува со бројот „5.225.000“. 

III 
Во дел III став 1) бројот „10.800.000.000" се за-

менува со бројот „зо.ѕоо.ооо.ооо", а во став 2 бројот 
V180" се заменува со бројот „1.000". 

IV 
Во дел IV точка 1) бројот „3.905.000.b00" се за-

менува со бројот „11 905.000.000", во алинеја 1 бројот 
„2.864.000" се заменува со бројот „10.864.000" и вкуп-
но бројот „3 905.000" се заменува со бројот 
„11.905.000"; во точка 2) во табелата во колона 4 
бројот „2.864 000" се заменува со бројот „10.864.000"; 
во точка 1 под а) во колона 2 бројот „450" се заме-
нува со бројот „670"; во колона 3 бројот„3.500" се 
заменува со бројот „20.000" и во колона 4 бројот 
„1.575.000" се заменува со бројот „8.000.000", во точ-
ка 5' колона 4 бројот „173.000" се заменува со бро-
јот „600.000", а во точка 6 колона 4 бројот „15.000" 
се заменува со бројот „50.000". 

Во дел V точка 1) бројот ' „4.000.000.000" се за-
менува со бројот „8.000.ооо 000“. 

Во алинеја 1 бројот „3.960.000" се заменува со 
бројот „7.960.000". 

VI 
Во дел VI во табелата „Општи мерки“ точките 

од 26 до 38, Вкупно општи мерки, Вкупно мерки и 
СЕ ВКУПНИ се менуваат и гласат: 

носи и тракторски натпревари зо.ооо — зо.ооо 
27. Земјоделско образование и пропаганда 80.000 80.000 160.000 
28. Бруто личен доход на службите 4:815.155 , 4.814.155 9.628.310 
29. Бруто личен доход на „Примена“ 752.024 752.024 
30. Материјални трошоци на службите 1.506.798 1.506.798 3.013.596 
31. Материјални трошоци на „Примена“ 598.755 — 598.755 
32. Ревалоризација 700.000 700.000 1.400.000 
33. Амортизација 336.000 336.000 672.000 
34. К-15 72.931 72.931 145.862 
35. Општествена исхрана 430.754 430.754 861.508 
36. Трошоци на Советот за унапредување на инди-

видуалното земјоделство 17.000 .—' 17.000 
ВКУПНО ОПШТИ МЕРКИ 9.400.417 8.002.638 17.403.055 
ВКУПНО МЕРКИ 10.351.654 8.353.875 18.705.529 
СЕ ВКУПНО: 10.509.744 8.353.875 18.863.619 

Во табелата во точка 2 под точките од 1 до .31, 19. Свети Николе , “ 64.017.000 
како и 33. 34 и 35, Вкупно и пак Вкупно и точката 
38 и СЕ ВКУПНО се менуваат и гласат: 

1. Берово 
2. Битола 
3. Македонски Брод 
4. Валандово 
5. Виница 
6. Гостивар 
7. Гевгелија 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кочани 
12. Кичево 
13. Крива Паланка 
14. Куманово 
15. Крушево 
16. Кратово 
17. Кавадарци 
18. Неготино 

189.412.000 
409.679.000 
319.871.000 
94.554.000 

141.782.000 
358.274.000 
378.586.000 
148.611.000 
188.521.000 
239.086.000 
259.814.000 
235.415.000 
117.370.000 
435.063.000 
276.278.000 
113.836.000 
180.088.000 
113.421.000 

20. Струга 521.850.000 
21. Струмица 242.317.000 
22. Скопје 657.781.000 
23. Охрид - 186.418.000 
24. Прилеп - 332.494.000 
25. Пробиштип 167.691.000 
26. Радовиш v 274.887.ооо 
27. Ресен 330.704.000 
28. Тетово 499.200.000 
29. Титов Велес 258.137.000 
?.О. Штип 125.824.000 
31. Примена 1.350.436.000 
32. Републички сојузни натпревари 30.000.000 
33. Земјоделско образование 

и пропаганда, ѕо.ооо.ооо 
34. Совет за индивидуално земјоделство 17.000.000 

ВКУПНО: 9.404.417.000 
ВКУПНО: ' - 10.159.507.000 

38. Зголемена партиципација на не-
развиените општини (10—20 %) 351.237.000 

СЕ ВКУПНО: 10.509.744.000 
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VII 
Во дел VII, точка 2) бројот „295.000.000" се за-

менува со бројот „885.256.000“. 

'VIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

дејнот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“, а ќе се приме-
нува од 1 октомври 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3288/1 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

665. 
Врз основа на член 10 од Уредбата на највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на Упра-
вата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 
34/86, 41/88) а во врска со член 27 став 1 точка 1 од 
Одлуката за основите и мерилата за стекнување и 
распределба на средствата за лични доходи и други 
примања и надоместоци ца функционерите и рако-
водните работниците што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СРМ 
(„Службен весник на СРМ“ број 28/87), Комисијата за 
кадровски и административни прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Висината на дневниците за службени патува-

ња, на работниците во републичките органи на упра-
вата и во републичките организации и на функцио-
нерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, изнесува и тоа: 

— 200.000 динари за службено патување надвор' 
од Републиката; 

— 150.000 динари за службено патување во Ре ; 
публиката. 

2. Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање, на работниците им се признаваат 
трошоците за ноќевање во полн износ, врз основа 
на приложена сметка, со исклучок на хотел „де лукс“ 
категорија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-1884 од 15. IX. 1989 
година. 

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

Бр. 17-2009/1 
22 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања 

на Извршниот совет, 
д-р Тито Беличанец, с. р. 

666. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), 
и член 127 од Законот за насочено образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет, на 
VlII-та седница одржана на 22 септември 1989 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНО ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА 

УЧЕБНИК 

1. За учебната 1989/90 година во средното обра-
зование се одобрува употреба на учебникот по гер-
мански јазик „Kontak tsprashe deutsch - - 1" во СР 
Македонија, Учебникот е од Дивна Керн - Франче-' 
тиќ и Маја Хајсмер, а во издание на „Школска књи-
га" - Загреб. 

2. Решението да се достави до Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспита-
нието — Скопје и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-150/1 
26' септември 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Го заменува претседателот, 
д-р Симеон Гелевски, с. р. 

667. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 44 став 3, член 45 став 
2 и 3 и член 50 од Правилникот за решавање на 
станбените потреби, донесен од работниците во Ос-
новната организација на здружениот труд „Предил-
ница“, во состав на Текстилната работна организаци-
ја „Карпош“ во Крива Паланка, со референдум одр-
жан на 23 март 1983 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија 
повеќе поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбите од актот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука затоа што основите работен 
придонес и работен стаж имаат доминантно влија-
ние врз утврдување редот на првенство за добивање 
на користење стан во општествена сопственост, што 
не било во согласност со уставното начело на взаем-
ност и солидарност. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ните одредби од правилникот се утврдени мерилата 
за вреднување на основите станбе,на состојба, рабо-
тен придонес и работен стаж и дека основот стан-
бена состојба е помалку вреднуван, од основите ра-
ботен придонес и работен стаж. 

5. Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбените односи („Службен весник на 
СРМ“ бр. 48/88 — пречистен текст) самоуправно пра-
во е на работниците во основната организација да 
ги утврдат основите и мерилата за определување ре-
дот на првенство за распределба на станови и стан-
бените кредити, но притоа треба 'да го почитуваат 
уставното начело на заемност и солидарност утвр-
дено во "Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија, кое при распре-
делбата на становите и станбените кредити се изра-
зува со обезбедување доминантно влијание на осно-
вот станбена состојба во однос на другите основи. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби 
член 44 став 2 и 3, 45 став 2 и 3 и 50 од Правил-
никот основот станбена состојба нема доминантно 
влијание во утврдување редот на првенство за доби-
вање на користење стан во општествена сопственост, 
туку вакво влијание имаат основите работен придо-
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нес и работен стаж, Судот утврди дека тие не се 
во согласност односно се во спротивност со означе-
ното уставно начело на заемност и солидарност и 
со означените законски одредби. 

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

У. бр. 115/89 
б септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

И С П Р А В К И , 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменува-
ње на распоредот на средствата за посебни намени, 
утврдени со Републичкиот буџет . за 1989 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 34/89), се 
потпаднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за изменување на распоредот на сред-
ствата за посебни намени, утврдени со Републичкиот 

буџет за 1989 година 

— во точката 8, ред трети, наместо бројката 
„672.325.000" да стои бројката „62.325.000"; 

— во точката 64, наместо „Раздел 64", треба да 
стои „Раздел 65"; 

— во точката 65. наместо „Раздел 65", треба да 
стои „Раздел 66“. 

Бр. 23-1833/1 
8 септември 1989 година 

Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Правилникот за општите мерки 
на заштита при работа за работни и помошни про-
стории и простори („Службен весник на СРМ“ број 
31/89) се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Правилникот за општите мерки на заштита при 
работа за работни и помошни простор,ии и простори 

1. Во член, 15 став 2, 3, 4 и 5, наместо зборот 
„складиште“, треба да стои зборот „скалиште“ со 
соодветно членување. 

2. Во член 21 втор ред, наместо зборот „про-
стории“ треба да стои зборот „простори“, џ во по-
следниот ред, наместо зборот „ „истечена“ треба да 
стои зборот „истечна". 

3. Во член 52 став 4, по зборот „можност“ се 
додава зборот „со“. 

Бр.- 08-2212 
27 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки; с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

289. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-
нот за Самоуправната интересна заедница за зашти-
та од градобијност („Службен весник ,на СРМ“ бр. 
23/75) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за заш-
тита од градобијност, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од гра-
добијност, на седницата одржана на 28 септември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапките на при-

донесог за заштита од градобијност („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 2/89) во член 1 став 1 точка 1 стап-
ката „2,0%" се заменува со стапката „3,0%". 

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

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

Бр. 08-142/3 
28 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсто Ристоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

290. 
Врз основа на член 18 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита и согласно член 460 и 162 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Неготино. Собранието на ОСИЗ за здравствена 
заштита — Неготино на седницата одржана на 13 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците се утврдува во висина од 9% од 
бруто личниот доход во кој се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
40/о; 

— стапката на придонесот за; обезбедување на 
правата на здравствена заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата од 5%. 

Организациите на здружен труд од основното 
образование и воспитание, згрижување и воспитува-
ње на децата, органите на управата посебните и пра-
восудните органи во општината Неготино ќе пресме-
туваат и плаќаат ,придонес за здравствена зашгита, 
по стапка од 4,50/о. 

За обврзниците од став 2 на овој член форми-
рањето на основицата — бруто личните доходи при 
пресметувањето и плаќањето на придонесите ќе го 
вршат по стапка, .од 4,5%. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 24, точка 3, 5 и 7 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за здравствена 
заштита за кои е определена-основица во нето стап-
ка на придонесот за здравствена заштита се утврдува 
во висина од 16,200/о од КОИ: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови здравствена заштита од 7,30%; 

— стапката за обезбедување на правата од здрав-
ствена заштита што самостојно ја утврдува Заедни-
цата 8,90%. 
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Член 3 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

БО случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,60% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е-

1. за организациите на здружен труд од областа 
на' стопанството и други организации и заедници 
распоредени во номенклатурата за распоредување на 
стопански и други организации и државни органи во 
дејностите' од 1 до 11, претставува остварениот доход 
валоризиран со процентот на кумулативниот пораст 
на цените на мало во Републиката согласно член 
17, став 2 од Законот за данок од доход на органи-
зациите на здружен труд; 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички орга-
низации, здруженија и работни заедница што не се 
организирани како ОЗТ кои во своето работење ост-

варуваат доход, а кои во номенклатурата се распо-
редени во дејностите од 11 до 14, бруто личниот 
доход на вработените. 

Член 4 
Во поглед на роковите и начинот на пресметува-

њето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доходот ќ е се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данокот од. до-
ход и за ОЗТ, а за придонесот од личниот доход ќe 
се применуваат соодветните од-редби од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Член 5 
Придонес за здравствена заштита на корисници-

те на пензија, СИЗ на пензиско и инвалидско осигу-
рување на Македонија плаќа по стапка што одгова-
ра на нето стапката од бруто стапката од член 1 
став 1 на оваа одлука. 

Член 6 
Работните единици на ОЗТ чија дејност е млеко-

производство се. ослободуваат од плаќање придонес 
за здравствена заштита од доходот и од ,личниот 
доход. 

Член 7 
Посебните придонеси за користење на здравстве-

на заштита за работници испратени во странство од 
страна на ОЗТ (деташирани работници) се плаќаат 
по стапка од 25'% од утврдената основица. 

Член 8 
Со денот на применувањето на оваа- одлука пре-

станува да важи4 Одлуката бр. 021-32-5 од 8. II. 1989 
година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се при-
менува од 1 август 1989 година. 

Бр. 12-1051/1 
27 септември. 1989 година 

Неготино 
Претседател, 

Менча Насова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - ГЕВГЕЛИЈА 

291. 
Врз основа на член 225-ѓ од Статутот на Само-

управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84, 36/86 и 22/89) член 63 од 
Статутот на Основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување - Гевгелија, Собранието на 
Основната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување во Гевгелија, на седницата одржана на 
13 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Основната заедница на пензиското и инвалидско-

то осигурување во Гевгелија престанува со работа 
сметано од 8 септември 1989 година. 

Член 2 
Правата, обврските и одговорностите на Основ-

ната. заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување и - управувањето со средствата. од областа на 
инвалидската заштита и општествениот стандард на 
корисниците чна пензија се пренесуваат на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0301-748 
13 септември 1989 година 

Гевгелија 
Претседател, ' 

Тодорка Поп-Ристова, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Изгубени се чекови од тековна сметка издадена 
од Инвест-банка на име Кочовски Петар, под бр. на 
сметката 4000-66-01770-0, и тоа 11 чека со серија 
2812031 до 040 и еден чек од серија 2330440. 

Се моли секој оној ка ј кого се наоѓаат чекови-
те или знае нешто за истите, да се јави во судот во 
рок од 60 дена сметано од -денот на објавувањето на 
огласот. Во спротивно, по истекот на одредениот рок,, 
ќе продолжи постапката за амортизација на чеко-
вите. | 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
200/89. (144) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за поништување на 
договор за доживотна издршка по тужбата на тужи-
телите Душанка Јошиќ, Дафина Николова и Велика 
Белобрадиќ, против тужениот Драган Георгиев од 
Скопје, а сега со непозната адреса во Холандија. 

Се повикува тужениот Драган Георгиев, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок, да ја достави своја-
та точна адреса на живеење 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I П. 
бр. 421/89. ' , (145) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за долг од тужите-
лот СИЗ за станување, патишта и комунални дејно-
сти — Тетово, застапував од јавниот правобранител 
на општина Тетово, против тужениот Деари Изедин, 
ул. „Новоселска" бр. 20 — Тетово. Вредност на спо-
рот 6.733.130 динари. 

Се повикува тужениот Деари Изедин кој се нао-
ѓа во Швајцарија со непозната адреса да се јави во 
рок од 30 дена пред Општинскиот суд во Тетово или 
во истиот рок постави свој полномошник. Во спро-
тивно, доколку истото не го стори, овој суд преку 
Центарот за социјални работи ќе му определи при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр., 1357/89. 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 461 од 16. V. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-753-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар привремените мерки и промената на лицето 
овластено за застапување на Студентскиот центар 
„Скопје“, со Ц. О., Скопје, ул, „Иво Рибар Лола“ бр. 
58, со следните податоци-. Се брише досегашниот 
застапник Никола Глигоров, досегашен директор, а 
се запишува новиот застапник. Александар Димовски, 
претседател на привремениот одбор, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 461/89. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 333 од 28. IV. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1954-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната дејност 
на Авто мото друштво „Водно“ — Скопје, на Ра-
ботната заедница за обука на возачи н. сол. о. — 
Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, со следните 
податоци: Се запишува проширувањето на споредна-
та дејноо СО: 

070140 — трговија на мало со моторни возила 
и делови (на стари возила-,со процена). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 333/89. (198) 

.,Илинденска“ бр. 28, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Влајко Бојковски, секре-
тар а се запишува новиот застапник Благој Младе-
новски, в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 521/89. 4 (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 473 од 25. V. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1893-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената ,на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Матејче“, Р. 
О., с. Матејче, Кумановско: со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Ваид Исуфи, в. д. ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Бајрам Се-
лимани. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 473/89. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со 'реше-
нието Срег. бр. 541 од 19. VI. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1381-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните пода-
тоци: Се запишува бришењето на Самоуправната ин-
тересна заедница за старосно осигурување на земјо-
делците на општина — Кичево, со целосна одговор-
ност, ул. „Мирко . Милески“ бб, поради престанок. 

'Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр.. 541/89. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 422 од 26. IV. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-758-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Лирија“, Ц. О. 
с. Порој — Тетово, со следните податоци: Се бришб 
досегашниот застапник Халили Кемал, директор, а се 
запишува новиот застапник Бајрами Шукри, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 422/89. ч (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 518 од 12. VI. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-2108-0-0-0, ја запиша во суд-
скиох регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за култура, физичка култура и информа-
тика со Ц. О., Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ 
бр. 40. со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник ѓорѓи Миленковски секретар, а се 
запишува новиот застапник Благој Младеновски, в. д. 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 518/89. ' (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 517 од 12. VI. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-2085-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето “овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата со 
Ц. О., Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 40, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Горѓи Миленковска секретар, а се запишува новиот 
застапник Благој Младеновски, в. д. секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 517/89. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 521 од 12. VI. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1675-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за патишта со Ц. О., Крива Паланка, ул. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението Рл. бр. 2/89 од 20. IX. 1989 година, 
ја спроведува постапката за редовна ликвидација на 
РО Народен театар --- Куманово 

За ликвидацирнен управител се одредува Невена 
Стојановиќ, вработена во ОСИЗ за предучилишно и 
основно образование и воспитание и општествена 
заштита на децата — Куманово. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот ,за редовна 
ликвидација во „Службен лист на СФРЈ“ да' ги при-
јават своите побарувања до ликвидациониот совет 
со поднесок во два примероци со докази. Се пока-
нуваат должниците своите долгови да ги измират без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на по-
барувањата за 15. XI. 1989 година во 8 часот во овој 
суд, соба бр. 81. 

Од бкружниот стопански суд во Скопје. (272) 

МАДИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
i 

Потврда за вршење на домашно ракотворење — 
споредно занимање — изработка на детски играчки, 
издадено од СО — Карпош — Општински секрета-
ријат за стопанство и труд — Скопје, бр. 144077 од 
27. VII. 1988 година ,на име Снежана Хршум, ул. „Ју-
риј Гагарин"" бр. 2/II, Скопје. (4089) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Адем Абделахи, с. Шипковица, Тетово. (4093) 

Работна книшка на име Сајме Сулиманова, Штип. 
Работна книшка на име Кадри Исени, Тетово. 
Работна книшка бр 12759 на име Ружица Велиќ, 

Тетово. (4106) 
Сообраќајна дозвола ,издадена од СВР — Тето-

во на име Сељадин Фејзулахи, ул. „М. Бафќари" бр. 
101, Тетово. , (4111) 

Сервисна книшка бр. 127952, бр. на шасија 
1145100-00817293 и бр. на мотор 1262278 за возило 
„Југо корал 55", издадено од РО „Застава“ — Кра-
гујевац — ООЗТ „Промет и сервис“ — Скопје на 
име Андоновски Герасим, ул. „Партениј Зографски“ 
бр. 27-а, Скопје. “ (4113) 

Работна книшкаѓ на име Шукрија Џемаљ, Кума-
ново. (4115) 
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Работна книшка на име Ќамиљ Асани, Титов 
Велес. (4117) 

Работна книшка на име Ќазип Алити, Тетово. 
Работна книшка на име Нуриз Селими, Гости-

вар. ' , (4122) 
Чекови од бр. 25111141-170, издадени од Стопан-

ска банка — Скопје на име Никола Инџов, ул. „Ви-
дое Смилевски — Бато“ бр. 19/II/8, Скопје. (4125) 

Одобрение за работа — волновлачар бр. 11-26443, 
издадено од СО — Центар — Секретаријат за сто-
панство и труд — Скопје на име Арсов Тодор, ул? 
„Ленинградска" бр. 75, Скопје. (4128) 

Одобрение за организација на работа УП. број 
12-7736 од 24. IX. 1987 година издадено од СО -
Центар — Општински секретаријат за стопанство и 
труд — Скопје на име Снежана Сарџовска, ул. „Ва-
сил Горгов“ бр. 26/27, Скопје. (4129) 

Чековна карта бр. 107-21 и чекови од број 
3255207 до 3255210 И ОД бр. 6134451 ДО 6134470 на 
име Светлана Гиевска, ул. „Д. Божинов“ бр. 22, Ку-
маново. (4130) 

Чекови од бр. 6232801 до 6232830 на име Драги 
Серафимовиќ, ул. „Боро Прцан" бр. 41, Куманово 

Тековна сметка бр. 80710 1550171477 и чекови од 
бр. 3123544 до 3123550, издадени од Југобанка -
Скопје на име Ласкова Елизабета, ул. „Леринска" 
бб, Скопје. (4142) 

Фактура за купено „Томос Аутоматик" Зм - број 
,окв 313337, изработено 1982 год. тежина на моторот 
44 кгр. дозволена тежина 150 кгр., издадена од ,,Tex-
номаркет" — Скопје на име Благоја Божиновски, 
vc. Марино, Скопје. 

Меница бр. 0217677 од 26. VI. 1989 год., датум 
на стасаност 21. IX. 1989 год., на износ од 20.647.800 
динари, трасант ФАС „11 Октомври“ - - Скопје, ава-
лист Стопанска банка - Основна банка г - Скопје, 
индосант РО „Феропромет", Скопје, ремитецт РЖ 
„Скопје“ за САС --- Скопје. 

Свидетелство за VIII оддел ение на име Рецеп 
Џемаили, Тетово. (3431) 

Свидетелства од V до VII одделение на име Ѓу-
лије Етеми, Тетово. (3432) 

Свидетелство за VI одделение на име Сафет 
Ибиши, Тетово (3433) 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Илбер енулаи, Тетово. (3434) 

Свидетелство за V одделение на име Суфи Осма-
ни, Тетово. (3435) 

Свидетелство за VII одделение на име Лирија 
Амзаи, Тетово. (3438) 

Свидетелство за IV година на име Муса Шабани, 
Тетово. (3440) 

Свидетелство' на име Дурмиш Велиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Зоран Наумоски,. Гостивар'. 
Ученичка книшка на име Татјана Јандриоска, 

Гостивар. (3443) 
Свидетелства за III и IV година на име Рада 

Рикоска, Гостивар. (3444) 
. Свидетелство за VIII одделение на име Мирсат 

Шаќири, Гостивар. (3445) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мехмед 

Касами, Гостивар. ^ (3446) 
Свидетелство за' VIII одделение на име Јусуф 

Фарији, Гостивар. (3447) 
Свидетелство за V одделение на име еЗјџан Бе-

ла, Гостивар. (3448) 
Свидетелство на име Бирол аЈ купи, Гостивар. 
Свидетелство на име Селез Фатаци, Гостивар. 
Свидетелство на име Павле Филиповски, Гости-

вар. ' (3451) 
Свидетелства за III и IV година на име Џеват 

Мемеди, Гостивар. (3452) 
Свидетелство на име Меметали Емро, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Екрем 

Хајдари, Гостивар. (3454) 
Свидетелство за V одделение на име Арзеат Бе-

ќири, Гостивар. (3455) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мендер-

се Куртиши, Гостивар. (3456) 
Свидетелство за VI одделение на име Бехаре 

Изаири, Гостивар. (3457) 

Свидетелства од II до IV година и за завршен 
испит на име Лусак Зенку, Гостивар. (3458) 

Свидетелство за V одделение на име Џемодије 
Рецепи, Гостивар. (3459) 

Свидетелство на име Гафур Џабири, Гостивар. 
Свидетелство на имде Мемедали Џафери, Гости-

вар. . (3461) 
Свидетелство за VI одделение на име Менсур 

Исмаили, Гостивар (3462) 
Свидетелство за VI одделение на име Даут Бај-

рами, Гостивар. (3463) 
Ученичка книшка на име Мендерел Небиу, Гос-

тивар. д (3464) 
Свидетелство за VIII одделение- на име Медат 

Абдиу, Гостивар г (3465) 
Свидетелства за VI и VII одделение на име Ве-

сел Мемеди, Гостивар. (3466) 
Книшка на име Шенол Имери, Гостивар. (3467) 
Свидетелство за VIII одделение на име Матије 

Мустафи, Гостивар. (3468) 
Озиде тел ство за I година на име Иринка Фили-

пова, Штип. (3470) 
Свидетелство на име Душица Арсова, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 

Јованов, Штип. (3473) 
Свидетелства од I до III година на име Блага 

Стојанова,. Штип. (3474) 
Свидетелства за I и II година на име Јордан 

Кожинков, Штип. (3475) 
Свидетелство за I година на име Снежана Па-

шалиска, Берово. (3476) 
Свидетелство за II година на име Нада Ново-

селски, Делчево. - (3477) 
Свидетелство за VIII одделение на име Игор 

Ѓоргиев, Кочани. - (3478) 
Свидетелство за III година на име Тони Петру-

шевски. Кочани. (3479) 
Книшка на име Благица Ѓоргиева, Виница. (3480) 
Свидетелство за II година на име Тони Трпков, 

Радовиш. (3481) 
Свидетелство за V одделение на име Јасмина 

Костадинова, Радовиш (3482) 
Свидетелство за VIII одделение на име Биљана 

Попова, Скопје. (3485) 
Свидетелства од I, II, III и IV година и свиде-

телство за положен завршен испит на име Радончиќ 
Суада, Скопје. “ (3486) 

Свидетелства за I, II и III година на име Мон-
џикоски Благоја, Штип. (3488) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стоја-
новски Владимир, Прилеп. (3489) 

Свидетелство за I година на име Воислав Дим-
ковски, Куманово. ^ (3490) 

Свидетелства за I и И година на име Митот 
Зулбеари, Куманово. (3491) 

Свидетелство за I клас на име Јасмина Младе-
новска, Куманово. (3493) 

Свидетелство за 1 година на име Еуген еќири, 
Куманово. - (3494) 

Свидетелство за III година на име Алим Даути, 
Гостивар. 1 (3680) 

Свидетелство за IV одделение на име Ќани Ахме-
ди, Гостивар. (3^81) 

Свидетелство за II година на име Блаже Мицов, 
Штип. (3682) 

Свидетелство на име Елизабета Јанковска, Штип, 
Свидетелство на име Давче Ристов, Штип. (3684) 
Свидетелство за I година на име Тамара Симо-

новска, Делчево. (3685) 
Свидетелства за I и II година на име Убавка Ата-

насова, Кочани. (3687) 
Свидетелство на име Сашко Атанасов, Виница. 

, Свидетелства за I и II година на име Весна Ми-
тева, Радовиш. (3689) 

Свидетелство за I година на име Мите Аврамов, 
Радовиш. (3691) 

1 Свидетелство за VIII одделение на име Мите 
Донев, Радовиш. ' (3692) 

1 Работна книшка на име Дијана Иванова, Скопје. 
Работна книшка на име Јанушевска Гордана, с. 

Црешево, Скопје. (3694) 
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Работна книшка на име Снежана Зафировска 
Ирковска, с. Сопиште, Скопје. (3695) 

Работна книшка на име Весна Стефановска, 
Скопје. (3696) 

Работна книшка на име Мејрема Колашинец, с. 
Кондово, Скопје. (3697) 

Свидетелство за IV одделение на име Митре Ко-
левски, Прилеп. (3698) 

Свидетелство за VII одделение на име Самедин 
Дервишоски, Прилеп. (3699) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Де-
миров Маарем, Кочани. (3700) 

Свидетелство ' за V одделение на име Бујар Се-
фери, Тетово. (3701) 

Свидетелство за IV одделение на име Менсур 
Османи, Тетово. (3702) 

Свидетелство за III година' на име Јонузи Беади, 
Гостивар. , (3704) 

Книшка на име Билјана Трпеска, Гостивар. (3705) 
Свидетелство на име Фатмира Зењили, Гостивар. 
Свидетелство за I одделение на име Елена Деспо-

товска, Делчево. (3707) 
Свидетелство за VI одделение на име Гордана 

Илиева, Делчево. (3708) 
Свидетелство за I година на име Благој Манев, 

Кочани (3709) 
Свидетелства од I до III година на име Павле 

Петков, Виница. (3710) 
Работна книшка на име Војо Тотобитовски, 

Скопје. (3711) 
Работна книшка на име Хилми Хамидовиќ, 

Скопје. (3712) 
Воена книшка на име Роберт Демиров, Скопје. 
Свидетелство за V одделение на им“е Ружа Јо-

сифовска, Прилеп. ' ' (3714) 
Ученичка книшка за I година на име Даниела 

Јовановска, Куманово - (3715) 
Свидетелство за средно образование на име Иво 

Телевски, Куманово. (3716) 
' Свидетелство за VIII одделение на име Верајет 

Зиба, с. Ливада, Струга (3717) 
Свидетелства за Т и II година н а / и м е Симонова 

Снежана, Титов Велес, (3719) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мерса-

дин Алии, Тетово. (3720) 
Диплома на име Сали Ислами, Гостивар. (3721) 
Свидетелство за I година на име Агим Даути, 

Гостивар. (3722) 
Свидетелство на име Џеладин Мемети, Гостивар. 
Свидетелство на име Џуијт Тосуни, Гостивар. 
Свидетелство за ,V одделение на име Залкиде 

Абедини, Гостивар. (3726) 
Свидетелство на име Хусеји Ислами, Гостивар. 
Свидетелство на име Славица ѓорѓиеска, Гости-

вар. (3728) 
Свидетелст.во зд I клас на име Ловдриме Мура-

ти, Гостивар. (3729) 
Свидетелство за IV година и диплома на име 

Марјан Ацов, Виница (3730) 
Работна книшка на име Павле Николовски, 

Скопје. (3731) 
Свидетелство за VIII одделение на име Валенти-

на Богеска, Прилеп. (3732) 
Свидетелство за II година на име Бајрам Амети, 

Куманово. (3733) 
Свидетелство за IV година и диплома на име Ва-

лентина Алексовска, Куманово. (3734) 
Свидетелство за VIII одделение на име Акимов 

Стефанче, с. Конопница, Крива Паланка. (3735) 
Свидетелство за VIII одделение на име Коцана 

Симоновска, Крива Паланка. (3736) 
Свидетелство за I година на име Перков Димче, 

Титов Велес. ' ; (3739) 
Свидетелства за I и II година на име Милица Ја-

кимовска, Титов Велес. (3740) 
Свидетелство за IV одделение на име Стојанче 

Куковски, Титов Велес. (3741) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајчо 

Донов, Титов Велес. (3742) 
Диплома на име Астирид Хајрулаи, Тетово. (3743) 
Диплома на име Благој Арсов, Штип. (3746) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Орхан' 
Амедов, Штип. (3747) 

Свидетелства за I, II и III година на име Ва-
лентина Борцова, Штип. (3748) 

Свидетелства од I до IV година на име Лена 
Филипова, Кочани. (3749) 

Свидетелства за I и II година на име Димитар 
Трпков, Кочани. (3750) 

Свидетелство на име Џавит Незиров, Виница. 
Диплома за завршен курс за шиење и кроење на 

име Каревска Весна, Скопје. (3753) 
Воена книшка на име Костовски Будимир, Скопје. 
Воена книшка на име Ванчо Трајчевски, Скопје. 
Свидетелство на име Славица Насеска, Прилеп. 

. Свидетелство за IV година на име Елена Ристе-
ска, Прилеп. (3759) 

Свидетелство за I година на име Јосифов Љубе, 
Кратово. - (3760) 

Свидетелство за IV година на име Живко Ацев-
ски, Тетово. ' (3762) 

Свидетелство на име Штеизим Селими, Тетово. 
Свидетелство за V одделение на име Хатиџе Ша-

бани, Гостивар. (3765) 
Свидетелство за V одделение на име Хабибе 

Шабани, Гостивар. (3766) 
Свидетелство за Ш година на име Силјанка Анте-

ва, Штип. (3767) 
Работ,на книшка на име Борко Колевски, с. Буј-

ковци, Скопје. (3769) 
Свидетелство на ' име Аљирами Ибраими, Гости-

вар ^ ' (3771) 
свидетелства за I и II степен на име Лилјана 

Јосифова, Виница. (3774) 
Свидетелство за I година на име Зоран Пецов, 

Виница. (3775) 
Свидетелство на име Борче Макалоски, Прилеп. 
Свидетелство н а . име Весна Новакоска, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Тодор 

ѓорѓиев, Неготино. (3778) 
Свидетелство за VIII одделение на име Даниела 

Лазова. Демир Капија. % (3779) 
Свидетелство на име Абди Аљи, Тетово. (3783) ̂  
Свидетелство на име Агим Ракип,и, Тетово. (3784) 
Свидетелство на име Ванчо Горгиев, Радовиш. 
Работна книшка на име Максуд Ретловски, 

Скопје. I (3788) 
Работна книшка на име Џемаил Хусеин, Скопје. 
Работна книшка на име Цвета Андонова, Скопје. 

. Свидетелства од I до IV година на име Косара 
Орипан, Прилеп. ' “ (3791) 

Диплома на име Бејзат Јунузи, Куманово. (3793) 
Свидетелство за I година на име Виктор Бога-

тиновски, Куманово. “ (3794) 
Свидетелство за II година, на име Виктор Бога-

тиновски, Куманово. (3795) 
Свидетелство за ТП година на име Виктор Бога-

тиновски, Куманово. (3796) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Милош 

Виријевиќ, Крива Паланка. (3797) 

Врз пенова на член 20-а од Законот за данокот 
од доходот на организациите на здружен труд, 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/83, 22/85, 
42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88 и 18/89), Репуб-
личкиот завод за статистика го утврдува и го обја-
вува 

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА 
ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1989 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре.-
публиката во периодот јули-септември 1989 година 
во - однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие од 1989 година изнесува 200%. 

Директор 
на' Републичкиот завод 

за статистика, 
Светлана Антоновска, с. р. 
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Свидетелства за III и IV година на име Нурфет 
Раманоски, Гостивар. (3818) 

Свидетелство за II година на име Ванчо Стоја-
нов, Штип. (3820) 

Свидетелство и диплома на име Ирена Блажев-
ска, Штип. (3821) 

Свидетелство на име Илинка Тенева, Кочани. 
Свидетелство на име Војчо Јорданов, Кочани. 
Свидетелства за I и II година на име Марина Ми-

тева, Радовиш. (3827) 
Свидетелства за I и II година на име Добринка 

Петрова, Радовиш. 4 (3828) 
Свидетелство за VIII одделение на име Слобо-

данка Дабчевска, Скопје., (3829) 
Работна книшка на име Слободанка Јованов-

ска, Скопје. (3830) 
Работна книшка на име Павловска Зора, нас. 

Илинден, Скопје. . (3832) 
Свидетелства за III и IV година на име Секуло-
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Работна книшка на име Радослав Живковиќ, 
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Свидетелство за II година на име Магдалена 

Стојанова, Пробиштип. (3836) 
Свидетелство за завршен испит — III година на 
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Георгиевска, Неготино. (3841) 
Свидетелство за II година на име Славица Геор-

гиевска, Неготино. ' (3842) 
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