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З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се определува начинот и постап-

ката за утврдување на, катастарскиот приход. 

Член 2 
Катастарскиот приход на земјиштето е паричен 

израз на просечните чисти приходи од растително 
и сточарско производство и служи како основица за 
пресметување на данокот од личен доход од врше-
ње земјоделска дејност. 

Член 3 
Утврдувањето на катастарскиот приход се врши 

едвообразео во сите катастарски околии. 
Катастарскиот приход по катастарски околии мо-

же да се утврдува и врз основа на катастарскиот 
приход за репрезентативните катастарски околии. 

Катастарскиот приход се утврдува според обрас-
ци што ги пропишува Републичката геодетска упра-
ва во согласност со Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

Член 4 
Катастарскиот приход се утврдува со пресмету-

вање или валоризација во согласност со овој закон. 

Член 5 
Врз утврдениот катастарски приход по катастар-

ски класи и култури за секоја катастарска околија 
се изготвува скала на катастарскиот приход. 

И. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Член 6 
Катастарскиот приход се утврдува според пода-

тоците за структурата на производството, просечните 
приноси на земјоделските, сточарските и шумските 
производи, како и просечните трошоци на произ-
водството и амортизацијата. 

Ког^ во катастарската околија на индивидуални-
те стопанства постојат површини, на одделни класи 
на земјиште, катастарскиот приход се утврдува спо-
ред земјиштата -во општествена сопственост како 
огледни парцели, но и со вообичаени услови на 
производство на индивидуалните стопанства. 

Член 7 
Катастарскиот приход го утврдува комисија што 

ја образува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија (во натамошниот текст: Републичка ко-
мисија). 

Член 8 4 

Катастарски приход ре утврдува по катастарски 
околии и тоа за секоја класа на земјиштето за след-
ниве катастарски култури: 

— ниви (ораници); 
— ОрИЗОВИ НИВИ; 
— градини; 
— овоштарници; 
— интензивни овоштарници; 
— лозја; 
— интензивни лозја,-
— ливади; 
— пасишта; 

шуми; 
— трстици и мочуришта. 

Член 9 
Приносот од растителното производство се ут-

врдува на огледните земјишта (парцели) утврдени за 
катастарско класирање на земјиштето. 

Ако не постојат огледни земјишта или ако не 
одговараат на класата што ја имаат, утврдувањето 
на приносот од растително™ производство се врши 
на парцела која се наоѓа во поголем комплекс на 
земјиште од иста класа, и тоа во онаа катастарска 
општина во која земјиштето на класата за која се 
утврдува катастарскиот приход има најголема повр-
шина во катастарската околија. 

Количеството на приносите го утврдува посебна 
општинска комисија составена од земјоделски, гео-
детски и шумарски стручни лица и од стручно лице 
од областа на статистиката. 

Комисијата од став 3 на овој член ја образува 
извршниот совет на собранието на општината (во 
натамошниот текст.- општинска комисија). 

Утврдените приноси од став 1 на овој член оп-
штинската комисија ги доставува на Републичката 
комисија за натамошна постапка. 

Член 10 
Просечниот принос се утврдува за целата повр-

шина на огледно™ земјиште, а потоа се пресметува 
по хектар. 

Просечниот принос утврден за одделни земјо-
делски произвбди во катастарската околија не може 

да биде помал од просечниот петгодишен принос на 
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индивидуалните стопанства, вклучувајќи ја и коопе-
рацијата, утврден »според податоците на статистич-
ката »служба за последните пет години. 

Член 11 
Структурата на производството за катастарската 

околија се утврдува врз основа на податоците на 
статистичката служба за годината што и претходи 
на годината во која се. утврдува катастарскиот при-
ход. 

По исклучок, ако земјиштата во катастарската 
околија во текот на годината во која се утврдува 
структурата на производство биле зафатени со еле-
ментарни непогоди, -структурата на производството 
се утврдува според податоците на статистичката 
служба од -годината што., претходи. 

Член 12 
Во структурата на производството на одделни 

класи на земјиште влегуваат само оние посеви, од-
носно видови зеленчук и овошје бгго се одгледуваат 
на површините на земјиштата на односните класи, 

х но така што вкупното учество на .седмој посев, однос-
но вид на зеленчук или овошје да одговара на него-
вото процентуално учество во структурата на произ-
водството во катастарската околија. 

Член 13 
Бруто-дриходот од нивите се утврдува според 

просечните приноси и структурата на површините и 
нивите под сортно жито (пченица, »и 'рж, јачмен и 
овес), пченка, пивски зеленчук, крмно и индустриско 
растение. 

При утврдувањето на бруто-приходот од нивите, 
површините под индустриско растение се додаваат 
на површините под главниот посев што најмногу е 
застапен во катастарската околија. По исклучок, ако 
за тоа се укаже потреба, .површините под индус-
триското растение можат и одделно да се искажат 
во структурата на производството. 

Површините под ' ни воки зеленчук, оавен чиста-
та култура на градините, се пресметуваат во повр-
шините на кои се одгледува компир и приходот се 
пресметува врз основа на просечниот принос на ком-
пирот. 

Бруто-приходот од крмното растение се пресме-
тува според видот на крмното растение што нај-
многу се одгледува во катастарската околија. Бруто-
цриходот од крмното ^растение се утврдува само за 
површините на кои крмното растение се одгледува 
како главен посев. 

Површините под угар во* катастарските околии 
во кои е вообичаено можат при утврдувањето на ка-
тастарскиот приход да се признаат кај земјиштето 
од последни класи по пат на просечниот принос на 
секого по хектар површина. 

Приходот на секој посев, кој влегува во струк-
турата на производството, се пресметува на еден 
хектар површина, па добиените приходи според про-
центуално™ учество на (посевите во структурата на 
една класа на земјиштето се сведуваат на приход 
по хектар на таа класа на нивите. 

Член 14 
Бруто-приходот за оризовите ниви се утврдува 

според вкупното производство на оризовата арпа по 
хектар. 

Член 15 
Бруто-приходот од градините се утврдува според 

просечните приноси и процентуалната застапеност 
на главните видови зеленчук на одделна класа на 
земјиште. 

Член 16 
Бруто^приходот од овоштарниците се утврдува 

според структурата на овоштарниците во катастар-
ската околија, бројот на родните стебла по хектар 
и просечниот приход по едно стебло, а за интензив-
ните овоштарници — според застапеноста на стебла 
и одделни видови овошки во вкупниот број на овош-
ки аго хектар. 

Член 17 
Бруто-приходот од лозјата се утврдува според 

п{х>сечниот број на родните лозови пенушки по 
хектар и .просечниот принос на грозјето по една 
лозова пенушка. Бројот на родните лозови пенушки 
се утврдува според вообичаеното садење во одделна 
катастарска околија. 

Бруто -приходот од интензивните лозја се утвр-
дува според застапеноста на трпезни и вински сор-
ти грозје по хектар. 

Член 18 
Бруто-приходите од ливадите и пасиштата се 

утврдуваат според просечниот принос на оеното. 

Член 19 
Бруто-приходот од шумите се утврдува според 

просечниот пораст на дрвната маса по хектар повр-
шина и сортиментниот оостав по видови дрвја од 
одделна класа. 

Член 20 
Бруто-приходот од трстиците и мочуриштата се 

утврдува според приносот на трската, рогозот и 
друго мочуришно растение. 

Член 21 
При утврдувањето на трошоците на производ-

ството ое земаат предвид само трошоците за соод-
ветни катастарски култури и класи на земјиште, 
според статистичките податоци. 

Со трошоците на производството влегуваат: вред-
носта на семето и насадите, вештачкото ѓубриво, 
•шталското ѓубриво за градините, средствата за заш-
тита на растението и материјалот за врзување, тро-
шоците на запрежната и машинската обработка на 
земјиштето, превозот, уемот и чувањето на поли-
њата, надоместокот за противградна заштита, тро-
шоците за осигурување, водниот придонес и трошо-
ците за наводнување за културата на градините, како 
и за другите култури ако наводнувањето, односно 
одводнувањето на тие култури се врши на поголем 
дел од површината на катастарската околија. 

трошоците на производството не ое зема вред-
носта на човечкиот труд. 

Трошоците на производството се утврдуваат по 
хектар на површината на земјиштето одделно за се-
која катастарска култура и класа на земјиштето. 

Член 22 
Катастарскиот приход за одделна култура и кла-

са на 'земјиште се утврдува така што дц просечниот 
бруточприх(4д се одбиваат просечните трошоци на 
производството и амортизацијата. 

Член 23 
Употребеното вештачко ѓубриво и средствата за 

заштита на растенијата се искажуваат во количе-
ство и вредност по хектар. ' 

Член 24 ч 
Обработката на земјиштето, одгледувањето на 

посевите и превозот се изразуваат во работни де-
нови на запрега или во тракторски работни чаоови. 

Член 25 
Амортизацијата на долгогодишните насади се ут-

врдува врз основа на трошоците за подигање и од-
гледување до првиот род, како и врз основа на 
нивниот век на траењето. 

Член 26 
Приходот од сточарството е парична вредност 

на прирастот на сточниот фонд и на' млекото, вол-
ната и јајцата што ги дава сточниот фонд, по одби-
вањето на просечните материјални трошоци за ис-
храна и одгледување на добиток и за амортизаци-
јата на зградите и инвентарите потребни за чува-

Ј* ње и за исхрана на добитокот. 
Приходот од сточарството се утврдува посебно и 

се вклучува во приходот од растите дното производ-
ство по пат на цени, односно на вредности на земјо-
делските производи што служат за исхрана на до-
битокот. 
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Член 27 
Републичката комисија го пресметува приходот 

од сточарството врз основа на статистичките подато-
ци за бројната состојба и видовите на сточниот 
фонд, вклучувајќи по и живинарството, како и ста-
тистичките податоци за трошоците за исхрана и од-
гледување на добитокот и амортизација на зградите 
и инвентарите потребни за чување и за исхрана на 
добитокот. 

Член 28 
За пресметка на катастарскиот приход се при-

менуваат цените на земјоделските и шумските, про-
изводи кои по катастарските околии ќе ги утврди 
Републичката комисија за годината во која се врши 
пресметката, односно валоризацијата на катастар-
скиот приход, според усогласените распони на це-
ните. 

За пресметка и валоризација на катастарскиот 
приход ќе се применат откупните, заштитните и 
пазарните цени, земајќи ги предвид условите за 
претворање на производите во пари. 

Пазарните цени ќе се применат само за оние 
производи за кои не се утврдени откупни или за-
штитни цени. 

Како откупни и пазарни цени ^е се применат 
цените од претходната година валоризирани за про-
сечната стапка на порастот на тие цени за послед-
ните две години во однос на претходната година, 
а како заштитни цени — цените од тековната го-
дина. 

Член 29 
Како цени на -репродукциониот материјал, веш-

тачкото ѓубриво и. средствата за заштита на расте-
нијата, за пресметка, односно' за валоризација на 
катастарскиот приход ќе се применат цените од прет-
ходната година валоризирани за просечната стапка 
на пораст на тие цени за последните две години во 
однос на претходната година. 

Податоциве за откупните и за пазарните цени, 
како и за цените на репродукциониот материјал, 
вештачкото ѓубриво и средствата за заштита на рас-
тенијата ги обезбедува статистичката служба. 

III. ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

хЧлен 30 
Валоризација е паричен израз на новата вред-

ност на катастарскиот приход за приноси земени 
при утврдувањето на постојниот катастарски приход, 
добиен врз основа на утврдени нови цени на земјо-
делските и на шумските производи и материјалните 
трошоци потребни за нивно производство. 

Член 31 
Валоризацијата на .катастарскиот приход се вр- , 

ши, по правило, со валоризационен коефициент .ут-
врден за секоја катастарска култура во катастарската 
околија. 

По исклучок, ако цените на земјоделските и на 
шумските производи, репродукциониот материјал и 
услугите во земјоделството се измениле во приб-
лижно ист однос и рамномерно дејствуваат на изме-
ната 'на /вредноста на катастарскиот приход на сите 
катастарски култури, валоризацијата може да се 
спроведе со единствен валоризационен коефициент 
за сите катастарски култури во катастарската око-
лија. 

Член 32 
Валоризационен коефициент од член 31, став 1 

на овој закон на катастарскиот приход е однос меѓу 
вредноста на новопресметаниот и "постојниот катас-
тарски приход на односната катастарска култура 
пресметан по Хектар. 

Единствен валоризационен коефициент од член 
31 став 2 на овој закон е однос меѓу вкупната вред-
ност на новопресметаниот и постојниот катастарски 
приход пресметан по хектар. 

Член 33 
При утврдувањето на валоризациониот коефици-

ент се применуваат само новите цени на земјодел-
ските и на шумските производи и на материјалните 
трошоци, а приносите се земаат од постојаната пре-
сметка на катастарскиот приход. 

/ 
IV. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ 

НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Член 34 
Усогласувањето на скалите на катастарскиот при-

ход по катастарски околии ќе го изврши во текот 
на постапката на пресметката, односно валоризаци-
јата, Републичката комисија на тој начин што ќе ги 
усогласи скалите на пресметката, односно коефи-
циентите на валоризацијата на катастарскиот приход. 

Член 35 
Комисијата од член 34, усогласените предлози на 

скалите на катастарскиот приход ги доставува на 
собранијата на »општините заради нивно утврдување. 

Член 36 
Собранијата на општините, во рок од 45 дена од 

добивањето на предлогот од член 35, ги утврдуваат 
катастарските скали, односно валоризационите кое-
фициенти за својата катастарска околија. 

Член 37 
Врз основа на утврдените предлози на катастар-

ските скали, односно валоризационите .коефициенти,. 
Републичката комисија изготвува предлог. 

Предлогот на катастарските скали, односно ва-
лоризационите коефициенти, Републичката комиси-
ја го - доставува до Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. 

Член 38 
Собранието на СР Македонија ги одобрува ска-

лите на катастарскиот приход, односно валоризацио-
ните коефициенти и го определува денот за нивното 
применување. 

,Член 39 
Врз основа на одобрените скали се пресметува 

катастарскиот приход за секое домаќинство. 
* Член 40 

Ако по утврдувањето на катастарскиот приход 
суштествено се изменат условите за стопанисување 
на индивидуалните земјоделски производители или 
суштествено се изменат другите основи врз основа 
на кои е утврден катастарскиот приход, Собранието 
на СР Македонија може да одлучи да се пристапи 
кон утврдувањето на нов катастарски приход за од-
делни катастарски околии или за целата територија 
на Републиката. 

Утврдувањето на катастарскиот приход во сми-
сла на претходниот став може да се врши и со ва-
лоризација на постојниот катастарски приход. 

Член 41 
Ако утврдувањето на нов катастарски приход за 

одделна катастарска околија се врши по барање на 
собранието на општината, трошоците паѓаат на то-
вар на општината. 

Ако утврдувањето на нов катастарски приход за 
одделна катастарска околија, што опфаќа подрачје 
на две ЈЏЛИ пове(ќе општини, се врши по барање на 
едно или повеќе собранија на (општините, трошоците 
за новото пресметување паѓаат на товар на општи-
ната чие собрание барало пресметување. 

Член 42 
Директорот на Републичката геодетска управа 

донесува упатства за начинот на пресметување на 
катастарскиот приход во катастарските операти. 

Чели 43 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за утврдување на катастарскиот 
приход („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" бр 34/72 и 13/78). » 
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Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

517. 

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 

МЛАДИНСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Се прогласува Законот за младинските задруги, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2282 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

3 А УК О Н 
ЗА МЛАДИНСКИТЕ ЗАДРУГИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето на мла-

динска задруга (во натамошниот, текст: задруга), 
дејноста и членувањето во задругата, самоуправува-
њето, правата, обврските и одговорностите на чле-
новите на задругата, надзорот над работата на за-
другата и престанокот на задругата. 

На задругите се применуваат прописите кои се 
однесуваат на организациите на здружениот труд, 
доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 2 
Ученици, студенти и невработени младинци (во 

натамошниот текст: членови на задругата), можат 
својот труд да го здружат во задруга заради: 

— вршење на повремени или привремени рабо-
ти за потребите на организациите на здружениот 
труд, работните луѓе и граѓаните; 

—* задоволување на личните и заедничките по-
треби врз начелата на заемност и солидарност; и 

— изградување и развивање на творечки и од-
говорен , однос спрема работата и општествените 
средства, стекнување на работни навики и способ-
ности за работа и самоуправување и за примена 
на стручни знаења во практичната работа. 

Член 3 
Задругата е самостојна самоуправна организација 

на задругарите. 
Задругата има својство на правно лице. 

Член 4 
,Членовите на задругата вршат повремени или 

привремени работи за потребите на организациите 
на здружениот труд, работните заедници, договор-
ните организации на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници (во натамошниот 
текст: организација) и за работните луѓе кои само-
стојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните и кај граѓаните 
(в;0 натамошниот текст: работодавач). 

II. ОСНОВАЊЕ НА ЗАДРУГА 

Член 5. 
Задругата се • основа ио .склучување на самоуп-

равна спогодба . за здружување во задруга во со-
гласност со општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот, а по претходно приба-
вено мислење од општинската организација на Со-
јузот на социјалистичката младина или градската, 
односно универзитетската. 

Кога задругата ја основаат младинци од едно 
училиште -или факултет, сам оуп р авн ата спогодба од 
став 1 на овој член се склучува по претходно при-
бавено мислење од организацијата на ОСМ на тоа 
училиште, односно факултет. 

Предлогот на самоуправната спогодба за здру-
жување во задруга го утврдува основачкото собра-
ние на задругата. 

Основачкото собрание свикува иницијативниот 
одбор кој го формира организацијата на Сојузот 
на социјалистичката младина на Македонија од став 
1 на овој член. 

• Самоуправната спогодба за здружување во за-
друга 4 се смета за склучена кога ќе ја потпишат 
најмалку 30 членови на задругата 

Член 6 
Самоуправната спогодба за здружување во за-

друга содржи особено одредби за: името, седиште-
то и дејноста на задругата, износот на средствата 
кои се обезбедуваат за основање и почеток на рабо-
тата на задругата; 1 условите за прием и истапување, 
односно исклучување и престанокот на членство во 
задругата,- правата, обврските и одговорностите на 
членовите на задругата,- начинот, условите, приори-
тетот и обемот на работното ангажирање на члено-
вите на задругата, составот, изборот, делокругот и 
одговорностиве на органите на задругата,- начинот и 
облиците на одлучување на членовите на задругата,-
правата и должностите на лицата кои ја застапуваат 
задругата; условите и начинот на именувањето и 
разрешувањето на работоводниот орган, неговите ов-
ластувања и одговорности, информирањето на чле-
новите на задругата, вршењето на самоуправна кон-
трола, постапката за донесување статут и други са-
моуправни општи акти,- начинот на вршење на ад-
министративно-стручните, помошните и на нив слич-
ни работи кои »се од заеднички интерес за члено-
вите на задругата; начинот на користење и распола-
гање со средства на задругата; начинот и постап-
ката за престанок на работата на задругата,- по-
стапката за изменување и дополнување на самоуп-
равната спогодба и други прашања од заеднички ин-
терес. 

Член 7 
Задругата има статут и други самоуправни оп-

шти акти ео кои поблиску се уредуваат правата, 
обврските и одговорноста на членовите на задруга-
та и други прашања кои се значајни за работата на 
задругата. 

Член 8 
Барање за упис на задругата во регистарот на 

надлежниот суд поднесува овластено лице во рок од 
15 дена од денот на склучувањето на (Самоуправната 
спогодба за здружување. 

ТИ. ДЕЈНОСТА НА ЗАДРУГАТА 

Член 9 
Задругата врши повремени и привремени работи 

за кои според прописите за работните односи не се 
засновува работен однос и тоа: 

1. Работа која со оглед на процесот на трудот 
не се врши како постојана и непрекината работа, а 
трае најдолго 30 работни денови; и 

2. Работа во организацијата која може да трае 
подолго од 30 денови, но не повеќе од 60 денови 
во една календарска година, во следните случаи.-

— работа во комисии кои се формираат врз ос-
нова на закон и други прописи; 

1 
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— аквизитерски и инкасаторски работи кои се 
вршат повремено; 

— повремено изведување на наставата на курсе-
ви и семинари; 

— краткотрајно дневно набљудување и мерење 
на теренски станици во метеорологијата и хидроло-
гијата; 

— повремени п о м и н и работи на теренските ра-
ботења во . геодетската дејност и геолошките, архео-
лошките, педолошките и слични истражувања; 

— повремено изведување на културно-уметнички 
и забавни програми (освен во угостителството, ако 
таквиот труд на изведување не им претставува ре-
довно занимање); , 

. —'продажба на среќки, печат и повремени пуб-
ликации ; 

— примање на уплати за спортска прогноза, лото 
и томбола надвор од просторијата на организаци-
јата; 

— работа во е оци ј апн о -хум ан и т а ри и организации 
што ја вршат членовите иа тие организации; 

— сезонска продажба на земјоделско-прехранбе-
ни производи, предмети од домашна изработка, су-
венири и други предмети од туристички карактер, 
ако се вршат на привремени продажни места; 

— вршење на статистички истражувања и шиф-
рирање на посебни извештаи - и, 

—• повремено или привремено вршење на рабо-
тни задачи во земјоделството, и шумарството: 

чЗ. Повремени или привремени работи во смисла 
на овој закон се сметаат и работите кои се вршат 
кај работодавач. 

Член 10 
Задругата е должна по приемот на пријавата за 

потреба з а , »вршење на повремени или привремени 
работи да ја' извести организацијата, односно рабо-
тодавачот дали во евиденцијата на членовите во за-
другата има лице кое може да извршува повремени 
или привремени работи. х 

Задругата и организацијата, односно работодава-
чот, врз основа • на пријавените потреби од став 1 
на овој член склучува договор за вршење на повре-
мените или привремените работи. 

Член 11 ' ч 
Организацијата, односно работодавачот се долж-

ни да го примат членот кој ќе го упати задругата 
за вршење на повремени или привремени работи. 

IV. ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДРУГАТА 

Член 12 
Членството во задругата' е доброволно. 
Член на задруга може да биде лице кои има 

ошцта х здравствена -способност и кое не е помладо 
15 години, ниту -постаро од 27 години. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАДРУГАТА 

^ Член 13 
Со задругата управуваат членовите на задругата 

на начин утврден во самоуправната спогодба за 
здружување, статутот на задругата и овој закон. 

'Членовите на задругата го остваруваат самоуп-
равувањето во задругата преку: лично изјаснува-
ње, делегати во органот на управувањето во задру-
гата и со контрола на работата на органите и служ-
бите на задругата. 

• * Член 14 
Орган на управувањето во задругата е Собрание-

то кое го сочинуваат делегати избрани на начин и 
постапка утврдени во самоуправната • спогодба за 
здружување во * согласност со закон. ,< ~ 

Во задругата која има до 50 членови. Собрание-
то на задругата го сочинуваат сите членови на за-
другата. 

Чцен 15 ^ 
Собранието на задругата ја утврдува деловната 

политика и мерките за нејзино спроведување, доне-
сува годишен план за работа, сгатут и други само-

управни општи акти, го усвојува извештајот за ра-
ботата и завршната сметка на задругата, утврдува 
ценовник на услугите и одлучува за склучување и 
пристапување на задругата во самоуправни спогод-
би и општествени договори. 

1 Член 16 
Во задругата може да се формира задружен со-

вет како извршен орган на 'Собранието на задругата, 
на начин утврден со самоуправната спогодба за здру-
жување и статутот. 

Член 17 
Задругата има работоводен орган. 

Член 18 
Задругата може за извршување на администра-

тивно-стручни, помошни-и на нив слични -работи да 
основа работна заедница. 

Со самоуправна спогодба за меѓусебните права, 
обврски и одговорности, се уредуваат правата, об-
врските и одговорностите меѓу задругата и работ-
ниците во работната заедница. 

VI, ПРАВА, ОБВРСКА И ОДГОВОРНОСТИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДРУГАТА 

Член 19 
Членот на задругата е должен работите да ги 

извршува во согласност со обврските, начинот и ро-
ковите утврдени во договорот склучен со органи-
зацијата, односно работодавачот и со своето однесу 
вање да не го нарушува угледот и остварувањето на 
целите на задругата. 

Член 20 
Членот на задругата има право на надомест за 

извршената работа во согласност со самоуправниот 
општ/акт на задругата. 

Со самоуправниот општ акт на задругата по-
блиску се утврдува надомест за извршената работа 
на членот на задругата, начинот на (пресметување, 
времето и роковите на исплата, начинот на водење 
на евиденцијата за работа и други прашања во врска 
со исплатата на .надоместокот за извршената работа. 

Член 21 
Задругата е должна да * ја надомести штетата 

на членот на задругата што ја претрпел во вршењето 
на повремените или привремените работи кај орга-
низацијата или работодавачот. 

Ако задругата во рок од 2 месеци од денот на 
поднесувања на барање не ја надомести штетата, 
членот на задругата има право „да бара надомест на 
штетата кај надлежниот суд. 

Член 22 
Договорот меѓу задругата и организацијата, од-

носно работодавачот се склучува во писмена форма 
и содржи особено? 

— видот и обемот на работите; -
— начинот, рокот и условите за вршење - на ра-

ботите; 
— износот на надоместокот; 
— заштитата при работа; 
— распоред на работното време, одморите и от 

суствата,-
— начинот на решавање на споровите и зашти-

тата на правата на (работниците,-
— надомест на штета за неизвршување на ра-

бота; и 
— другите права кои членот на задругата може 

да ги оствари. 
Член 23 

Со самоуправен општ акт на задругата се утвр-
дуваат обврските на членовите на задругата и нив-
ната одговорност, мерките за повреда на работните 
обврски и други повреди на работната дисциплина 
и настанатата штета, водење на дисциплинска пос-
тапка и други прашања во согласност со позитивни-
те правни прописи. 
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Член 24 
Со самоуправен општ акт на задругата се утвр-

дуваат критериуми и приоритет за упатување на 
членовите на задругата во организација, односно кај 
работодавач, заради вршење .на повремени или при-
времени работи. 

VII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАДРУГАТА 
Член 25 

Надзор над законитоста на работата на задру-
гата врши општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот. 

VIII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА ЗАДРУГАТА 
Член 26 

Задругата' престанува да работи: 
— ако бројот на членовите на задругата се на-

мали под 30; 
— ако задругата не е во можност трајно да ги 

дополнува своите обврски во поглед на целите за-
ради кои е основана,-

— ако со правосилна судска одлука се утврди 
ништожност на уписот на задругата во судскиот ре-
гистар ; 

— ако спрема задругата се изрече мерка на за-
брана за вршење на дејноста; 

— со здружување со друга задруга; 
— и во други случаи определени со закон. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата, ако: 
— овозможи вршење на повремени или привре-

мени работи на членот на задругата пред склучу-
вање договор (член 10 став 2); и 

— не го прими на работа членот на задру-
гата кој го упатила задругата (член 11). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата со парична 
казна од 1.500 до 2,0.000 динари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе ое казни 
работодавачот со парична казна од 2.500 до 500.000 
динари. 

Член 28 
Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари 

за прекршок ќе се казни задругата ако: 
— не го извести подносителот на пријавата вед-

наш по приемот на пријавата дали има на евиден-
ција член во задругата кој може да го упати за 
извршување на повремени или привремени работи 
(член 10 став 1); 

— упати член на задругата да врши повремени 
шии привремени работи пред да склучи договор 
(член 10 став 2); 

— членот на задругата не ги исполнува пропиша-
ните услози' од член 12 став 2; 

— при изборот на член с:а задругата за врше-
ње да повремени или привремени работи не ги при-
мени критериумите утврдени во самоуправниот општ 
»кт Ч(член 24); и 

— не му исплати на членот на задругата надо-
мест за извршената работа (член 20 став 2). 

За прекршокот од став 1 ќе се казни и одго-
ворното лице во задругата со парична казна од 1.500 
до 20.000 динари. 

X. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 29 
Постојните младински и студентски задруги се 

должни во рок од 6 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да ги усогласат Статутот 
ж другите самоуправни општи акти со одредбите од 
овој закон. ѕ 

Член 30 
Овој закоп влегува во сила осмиот ден од обја-

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

518. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ1 НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА 

НА ПУШЕЊЕТО ВО ЈАВНИ И РАБОТНИ 
ПРОСТОРИИ 

Се прогласува Законот за забрана на пушењето 
во јавни и работни простории, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините 
одржани на 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2272/1 
14 јули 1988 година V 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНА НА ПУШЕЊЕТО ВО ЈАВНИ И 

РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Заради заштита на здравје!о на работниците, 

работните луѓе и граѓаните и создавање услови за 
зачувување на здрава животна и работна средина, 
се забранува пушењето во јавни и работни просто-
рии утврдени со овој закон. 

Член 2 
Јавни и работни простории во смисла на овој 

закон се.-
— производна хала и магацин; 
— просторија во која се одржуваат седници и 

^ други ^организирани собири на работниците, работ 
ците луѓе и граѓаните; 

— просторија во која се врши воспитно-образов-
на дејност и просторија за престој, сместување и ис-
храна на деца, ученици и студенти; 

— просторија во која се врши прием и преглед 
на корисници на здравствена заштита и лекување 
и рехабилитација на болни и повредени; 

— просторија во која се врши прием, сместува-
ње и нега на корисници на социјална заштита; 

— затворена просторија во која се одржуваат 
спортски и други јавни приредби и натпревари; 

— чекална, гардероба, шалтерска служба, лифт, 
јавна говорница; ^ 

— затворена просторија во која се одржуваат 
културни манифестации и приредби; 

— експрес ресторан, ресторан за самопослужу-
вање, млечен ресторан, самопослуга, стоковна куќа, 
просторија за подготвување на храна; 

— радио и телевизиско студио,-
— средства за јавен превоз; 
— друга просторија (сала, канцеларија, ходник, 

хол и ел.) која ќе ја определи организацијата на 
здружениот труд и друга самоуправна организација 
и заедница, орган на општественоЈполитичка заедни-
ца, општествено-политичка организација и друга оп-
штествена организација и здружение на граѓани (во 
натамошниот текст: органи, организации и заедници). 

Член з 
Органите, организациите и заедниците ва рок 

од три месеци од влегувањето во оила на сивој за-
кон ќе ги определат просториите од член 2 алинеја 
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12 на ОВОЈ закон, на видно место ќе истакнат пред-
упредување за забраната на пушењето и ќе обезбе-
дат вршење на контрола на забраната на пушењето 
во определените простории. 

Член 4 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќ е 

се казни за прекршок орган, организација на здру-
жениот труд или друго правно лице ако не ги опре-
дели просториите во кои е забрането пушењето, 
на видно место не истакне предупредување за за-
брана на пушењето или не обезбеди контрола на 
забраната на пушењето (член 3). 

За прекршок од став 1 - н а овој член со парична 
карпа од 15.000 до 50.000 динари ќе се казни , и 
одговорното лице во организација н а здружениот 
труд или друго правно лице, како и <зо орган на 
општествсно-политичка заедница и орган на опште-
ствената заедница. 

Член 5 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари 

ќе се казни за прекршок физичко лице ако пуши во 
просторија во која е забрането пушењето (член 2). 

За прекршок од став 1 на овој член со парична 
казна од 5.000 динари4 физичкото лице може да се 
казни и на самото место на прекршокот. 

Паричната казна од став 2 на обој член ја на-
платува санитарен инспектор и инспектор на трудот. 

Член б 
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 

закон врши општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на здравството. 

Член 7 
Овој закон влегува во оила осмиот ден од де-

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

519. 
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 СИСТЕМОТ НА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за системот на финансирање на општините и 
Републиката, 

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 14 јули 
1988 година. 

Бр. 08-2288 
И јули 1988 т о дин а 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
* Јездимир Богдански, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ 

НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И 
РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот »а системот на финансирањето на 

општините м Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 44/77; 37/8$, 42/85, 50/87, 10/88 и 20/88), ПО * 
член 25-6 се додава нов член 25-в, кој гласи: 

„Член 25-« 
На општината која во 1987 година имала општа 

стапка на посебниот општински данок на промет 
над 10°/<>, во 1988 и 1989 година и се отстапуваат 
средства од Републичкиот буџет во висина од 50% 
од разликата меѓу стапката од 10% и стапката што 
ја имала општината во 1987 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

520. 
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 РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2287. 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

3 А К О Н 
ЗА ШМЕНУВАВЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО. 
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓаните 

(„Службен весник на СРМ" број 50/82, 38/83, з ;85, 
16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50'87 И 7/88), во член 3 
став 2 зборот „Од" се брише, а по зборот „земјо-
делците" се додаваат зборовите-, „а 50% с е о т с т а п у в а 
како приход на општините". 

Чле« 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

521. 
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 ПОСЕБ-

НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги, 
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~ што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2286 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен в е с н и к на СРМ" број 
39/82, 23/83, 13/84, 31/84, 22/85, 44/85, 4/87, 36/87, 
50/87, 10/88 и 20/88), во Тарифата на посебниот 
данок на промет во Тарифниот број 1 став 2 точка 
4) се брише. 

По Тарифен број 4-6 се додава нов Тарифен 
број 4-в кој гласи: 

„Тарифен број 4нв 
Посебен данок на промет на производи по стап-

ка од 8,0/о се плаќа на прометот на градежни мате-
ријали: тули и цреп од Тарифен број 69.04 и 69.05 
од Царинската тарифа, цемент, бетонско железо, вар, 
ферт гредички — тавански елементи, усјемал и про-
изводи со ист состав и салонот". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

522. 

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 ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот бу-
џет за ^988 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политички от ообор, одржани на 14 јули 
1988 година. , / 

Бр. 08-2285 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-

бен весник на СРМ" број 49/87), во член 1 дел I, 
износот „205.246.000.000" се заменува со износот 
„263.497.000.000", ВО алинеја 1 износот „146.741.000.000" 
се заменува со износот „188.891.000.000", а износот 
„58.505.000.000" се заменува со износот „74.606.000.000". 

Б!о дел II,/ алинеја 1, износот „201.271.204.000" 
се заменува со износот „258.522.000.000", во алинеја 
3 износот „1.694.796.000" .се заменува со износот 
„2.695.000.000". 

Член 2 
Во член 2 — Биланс на приходите и расходи-

те на Републичкиот буџет за 1988 година, во оддел 
Г. Приходи, во точка 1 Непосредни изворни приходи 
во групата 71 — Приходи од даноци од доход на 
ОЗТ во контото 710 — Данок од доход на ОЗТ, на 
двете места и во ставката Се група 71, износот 
„18.500.000 ООО" се заменува со ИЗНОСОТ „22.500.000.000"; 
во групата 72 — Приходи од даноци од личните 
доходи, во контото 720 — Данок од личен доход на 
работниците износот на контото „28.500.000.000" се 
заменува со износот „38.276.000.000"; износот на гру-
пата „30.350.000.000" се заменува со износот 
„40.126.000.000", и во ставката Се група 72 износот 
„30.350.000.000" се заменува со износот „40.126.000.000", 
во групата 73 — Приходи од даноци на промет на 
производи и услуги и од даноци на прохмет на не-
движности и права, во •контото 730 —• Основен данок 
на промет, износот на контото „44.910.000.000" се за-
менува со ИЗНОСОТ „48.910.000.000", во контото 731 
— Посебен републички данок на промет на произ-
води, износот на контото „49 546.000.000" се заменува 
со износот „73.920.000.000", износот на групата 
„94.456.000.000" се заменува со износот „122.830.000.000", 
и во ставката Се груда 73, износот „94,456.000.000" 
се заменува со износот „122.830.000.000", во ставката 
вкупно непосредни изворни приходи износот 
„ 146.741Ѕ.000.000" се заменува со износот 
„188.891000.000". 
" \ 

. Во точка 2. Трансферни средства, група 78 — 
Приходи од други ОПЗ, во контото 782 — Допол-
нителни средства од Буџетот на Федерацијата, на 
двете места износот „58.505.000.000" се заменува со 
износот" „74.606.000.000", и во ставката Се група 78 
и вкупно трансферни средства износот „58.505.000.000" 
се заменува со износот „74.606.000.000", во ставката 
вкупно приходи (71—78) износот „205.246.000.000" се 
заменува со износот „263.49/.000.000". 

Во оддел II Расходи (распоред на приходите), 
група 41 — Средства за посебни намена и други на-
мени за работа на органите на-управата, во контото 
415 — Средства за инвестиции за основни средства 
износот на контото „5.167.000.000" се заменува со 
износот „10.266.000.000", во контото 416 — Средства 
за инвестиции со објекти и опрема на општестве-
ниот стандард, износот на контото „1.680.000.000" се 
заменува со износот „1.730.000.000"; во контото 418 
— Средства за други потреби за работа на органите 
на управата, износот на контото „5.400.960.000" се 
заменува со износот „5.600.960.000", износот на гру-
пата „20.317.094.000" и во ставката Се група 41, из-
носот „20.317.094.000" се заменува со износот 
„25.666.094.000", во групата 43 — Средствата за пот-
тикнување на развојот за интервенции во стопанство-
то и поттикнување на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените подрачја, во контото 433 
— Други потреби и интервенции во стопанството, 
износот на контото „25.269.000.000" се заменува со 
износот „47.150.000.000"; износот на групата 
„29.159.000.000" и во ставката, Се група 43, износот 
„29.159.000.000" со заменува со износот „51.0(40.000.000". 
Во групата 44^— Пренесени средства на други ОПЗ, 

, во контото 440 — Придонес за Буџетот на Федера-
цијата, износот на контото „68.972.000.000" се заме-
нува СО ИЗНОСОТ „83.096.000.000"; контото 445 — До-
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полнителни сродства за буџетот на општините, из-
носот на контото „3 447.265.000" се заменува со из-
носот „4.447.265 ООО", износот на групата „72.419.265.000" 
и во ставка Се група 44, износот „72.419.265.000" 
се заменува со износот „87.543.265.000". Во групата 
45 — Средства, за општествени дејности, во контото 
454 — Средства за социјална и детска заштита, изно-
сот на контото „4.897.000.000", се заменува со изно-
сот „5.398.000.000". во контото 456 — Средства за 
здравствена заштита и здравствено осигурување, из-
носот на контото „941.000.ООО" се заменува со износот 
„ 1 . 3 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 " , износот на групата ,„9.217.350.000" И 
во ставка Се група 45 — износот „9.217.350.000" се* 
заменува со износот „10.444.350.000". Во групата 48 
— Други расходи, во контото 488 — Други расходи 
на ОПЗ износот нд контото „10.194.796.000" се заме-
нува со износот „34.894.796.000", износот на групата 
„10.394.796.000" и во ставката Се група 48, износот 
,.10.394.796 000" се Заменува СО ИЗНОСОТ „25.094.796.000"; 
во ставката Вкупно расходи (21—25), износот 
„205.246.000.000 т се заменува со износот 
„263.497.000.000". 

Член з 
Во член 3, износот „205.246.000.000" * се заменува 

СО износот „263.497.000.000". 
1. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за 

внатрешни работи, позиција 99, конто 415 — Обврс-
' ки за реализација на Програмата за модернизација 
на Службата за безбедност за периодот од 1987 до 
1990 година, износот „3.000.600.000" се заменува со 
износот „5.500.000.000", износот на основната намена 
„5.605.344.000" се заменува со износот „8.105.344.000"; 
во ставката Вкупно Раздел (позиции од 94 до 105) 
износот „42.263.344.000", се заменува со износот 
„44.763.344.000"; во ставката ^ к а п и т у л а ц и ј а за функ-
цијата на органот износот „7.915.344.000" се заменува 
со износот „10.415.344.000" и во ставката Вкупно из-
носот „42.263.344.000" се заменува со износот 
„44.763.344.000". 

2. Во раздел 21 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика, позиција 239, конто 454 
»— Средства за реализација на Законот за цивилните 
инвалиди од војната износот „239.000.000" се заме-
нува со износот „369.000.000"; позиција 241, конто 
454 — Финансирање на одделни -видови на инвалид-
ска заштита и материјално обезбедување на учесник 
ците од НОВ, износот ..,4.355.000.000" се заменува со, 
износот „5.029.000.000"; по позиција 248 се додава 
нова позиција 248-а која гласи: „248-;а конто 456 
— Учество на Републиката во финансирањето на 
Програмата за мерките и активностите за реализа-
ција на Резолуцијата за популационата политика во 
СРМ, оо однос н а ' контото „393.000.000" износот на 
основната намена „5.897.000.000" се заменува со из-
носот „7.094.000.000" и во ставката вкупно раздел 
21 (Позиции ОД 232 ДО 250), .ИЗНОСОТ „6.208.933.000" 
се заменува со износот „7.405.933.000", по ставката 
Рек&питулација за функцијата на органот, износот 
„6.047.924.000" се заменува со износот „7.244.924.000" 
и во ставката Вкупно, износот „6,208.933.000" се за-
менува СО ИЗНОСОТ „7.405.933.000". 

3. Во Раздел 29 — Републичка геодетска управа 
— позиција 313, конто 418 — Трошоци за извршува-
ње. на премерот, износот „500.000.000" се заменува 
со износот .,700.000.000"; износот на основната на-
мена „580.614 ООО" се заменува со износот „780.614.000", 
и во ставката ВКУПНО раздел 29 (Позиции од 306 до 
313). износот „1.037.440,000" се заменува со износот 
„1^37.440.000"; во ставката Рекапитулација за функ-
цијата на органот износот „796.524.000" се заменува 
со износот „996.5Р4.000". и во ставката ВКУПНО, изно-
сот ..1.037.440.000" се заменува оо износот 
„1.237.440.000". ' » _ -

4. Во раздел 63 — Други обврски на Републи-
ката позиција 588, конто 415 — Учество на Репуб-
ликата за набавка на опрема за системот на ин-
формирање, износот „921.000.000" се заменува со' из-
носот „3.520.000.000"; позиција 589 конто 416 — за 
изградба и опремување на објекти што се од општ 

интерес за Републиката, износот „1.000.000.000" се 
заменува со износот „1.050.000.000", износот на ос-
новната намена „2.016.000.000" се заменува со из-
НО|СОТ „4.665:000.000", позиција 596, конто 433 — 
учество на Репу бликата во покривањето на курсни ге 
разлики, износот „4.500.000.000" се заменува со из-
носот „9.867.000.000"; позиција 597, КОНТО 433 — 
Регреси на камати по селективна програма, износот 
„4.700.000.000" се заменува со износот „14.450.000.000"; 
позиција 599, конго 433 — Учество на Републиката 
во финансирањето на заштита на езерата, износот 
„1.000.000.000" се заменува со износот „2.160.000.000"; 
позиција 601, конто 433 — Учество во реконструкци-
јата на печатницата „Нова Македонија", износот 
„3.543.000.000" се заменува со износот „7.712.000.000"; 
По позицијата 603 се додаваат две нови позиции 
603-а и 603-6, кои гласат: „Позиција бОЗ^а' конто 
433 — Учество на Републиката во фондот за техно-
лошки развој на СФРЈ" „1.275.000.000", и 603:б конто 
433 — Учество на СРМ во изградбата на железнич-
ката станица во Суботица „160.000.000" износот на 
основната намена „24.524.000.000" се заменува со 
износот „46.405.000.000", во ставката Вкупно раздел 
63 (ПОЗИЦИИ ОД 588 ДО 610), ИЗНОСОТ „38.562.000.000" 
се заменува со износот „63.092.000.000". 

5. Во раздел 64 — Средства за финансирање на 
другк општествено-политички заедници, позиција 611, 
конто 440 — Придонес за Буџетот на Федерацијата, 
износот на двете места „68.972.000.000" се заменува со 
ИЗНОСОТ „83.096.000.000"- позиција 612, конто 455 —-
Берово, износот' „226.058.000" се заменува со изно-
сот „292.058.000"; позиција 613, конто" 445 — Брод 
Македонски, износот „309.833.000" се заменува со из-
носот „399.831.000"; позиција 614, конто 445 — Ва-
ландово, износот 95.630.000" се заменува со износот 
„123.830.000"; позиција 615, конто 445 — Виница Ма-
кедонска, износот „108.574.000" се заменува со изно-
сот „139.574.000";/ позиција 616, конто 445 Гостивар, 
износот „316.713.000" се заменува со износот 
„409.713.000"; позиција 617, конто 445 — Дебао, из-
ноорт ..380.365.000" се заменува со износот .,490.365.000" ; 
позиција 618, конто 445— Делчево износот „52.117.000" 
се заменува со износот „67.117.000"; позиција 619 — 
конто 445 — Демир Хисар, износот „368.209.000" се 
заменува со износот „475.209.000"; позиција 620, кон-
то 445 — Кратово, износот „271.239.000" се заменува 
со износот „350.239.ООО"; позиција 621, КОНТО 445 — 
Кпива Паланка, износот „511.275.000" се заменува оо 
ИЗНОСОТ „659.275.000"; ПОЗИЦИЈА 622, КОНТО 445 — Кпу-
шево износот „317.603.000" се заменува со износот 
„408.603.000"; — позиција 623, конто 445 — Пооби-
штип, износот „58.957.000" се заменува со износот 
„75.957.000"; позиција 624, конто 445 — Радовиш, из-
носот „220.535.000" се заменува со износрт „284.535.000", 
позиција 625,4 конто 445 — Свети Николе износот 
„210.159.000" се заменува со, износот „271.159.000", 
износот на основната намена „3.447.265.000" ре заме-
нува со износот „4.447.265.000, во ставката вкупно 
раздел 64 (Позиции од 611 до 625), износот 
„72.419.265.000" се заменува со износот „87.543.265.000". 

6. Во раздел 65 — Средства за резервите пози-
ција 628, конто 488 — Тековна буџетска резерва, 
износот '„ 1.694.796.000" се заменува со износот 
,,2.694.796.000"; позиција 629, конто 488/1 — Средства 
за усогласување на личните доходи, согласно со оп-
штествените договори на вработените износот 
„8.500.000.000" се заменува СО ИЗНОСОТ „22.200.000.000"; 
износот на основната намена „10.394.796.000" се заме-
нува со износот „25.094.796.000" и ставката Вкупно 
раздел 65 (Позиции од 626 до 629), износот 
„12.674.796.000" се заменува со износот „27.374.796.000". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила со денот на об-

јавувањето во „(Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", 
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523. 
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 
ПАТИШТА 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни' седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 14. јули 1988 година. 

Бр. 08-2271/1 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПАТИШТА 

Член 1 1 . 
Во Законот за патишта („Службен весник на 

СРМ" бр. 15/80, 26/80, 18/82 И 13/86) ВО член 16 став 
4 зборовите: „односно соодветниот облик на само-
управно интересно здружување" се бришат. 

Член 2 
Во член 20 зборовите: „и Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за патиш-
та" се бришат. 

Член 3 
Во член 21 став 1 сб менува и гласи: 
„Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ги утврдува регионал-
ните' патишта". 

Член 4 
Во член 22 став 1 се менува и гласи: 
„Собранието на општината ги утврдува локалните 

' патишта". 

Член 5 
Во член 23 став 2 зборовите: „односно соодвет-

ниот облик на самоуправно интересно здружување" 
се бришат. 

Член 6 
Во член 28 ста?. 2 се брише. 

Член 7 
Член 34 ге менува и гласи: 
„На јавните патишта автобуските постојки се 

градат надвор од сообраќајните ленти на патот. 
Со инвестиционо-техничка документација за из-"' 

градба и реконструкција се утврдува изградбата на 
автобуските постојки надвор од населбите на ново-
изгрлдениот или реконструираниот пат. 

Трошоците за изградба на автобуските постојки 
нацист од населбите на новоизградениот или рекон-
стпуираниот пат ги сноси соодветниот облик на са-
моуправно интересно здружување, а 'за објектот и 
опремата на автобуските постојки Деловната заедни-
на на парниот сообраќа! . „Македонија сообраќај". 

Трошоците за изградба па автобуските постојки 
надвор од населбите на постојните магистрални и 
"ргиочллчи патишта ги сносат: 

— за изградба на долниот строј на просторот 
'тамрчет ал автобуската постојка — Републичката са-
моуправна интересна заедница за патишта. 

— за изградба на горниот строј на просторот 
наменет за автобуската постојка — Деловната заед-
ница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај" 
и Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта; 

— за надоместокот за експроприраното земјиште 
потребно за изградба на автобуската постојка 
општината; и 

— за објектот и опремата на автобуската по-
стојка Деловната заедница на патниот сообраќај 
„Македонија сообраќај". 

Републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на јавните патишта ќе донесе поблиски про-
писи за минималните услови за изградба и употре-
ба на автобуските постојки". 

Член 8 
Член 35 се брише. 

Член 9 
Во член 36 став 2 се менува и гласи: 
„Трошоците за изместување на јавниот нат од 

став 1 на овој член ги сноси инвеститорот на објек-
тот. 

Кога новоизградениот јавен пат се проектира и 
гради со повисоки сообраќајно-технички карактерис-
тики разликата на трошоците ја сноси организаци-
јата, односно Заедницата пТго управува со новоизгра-
дени от пат". 

Член 10 
Во член 52 став 1 точка 2 зборовите: „на дол-

жина помала од 500 метри" се бришат. 
Во точка 4 по зборот „доколку" се додава збо-

рот „не", бројот „10" се заменува со бројот „15", 
а бројот „20" се заменува со бројот „60". 

Член 11 
Во член 70 став 5 зборот „два" се заменува со 

бројот „3", а во став 6 бројот „2" се заменува со 
бројот „з". 

Во став 7 зборовите: „од став 6" се бришат. 

Член 12 
Во член 71 став 2 'втората реченица се брише. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Работите од ставовите 1 и ^ на овој член се 

изведуваат со одобрение на соодветниот орган на 
управата надлежен за работите на јавните паштита 
во •согласност со соодветниот орган на управата за 
внатрешни работи". 

Член 13 
Во член 72 стаз 1 се менува и гласи: 
„Сопствениците односно корисниците на земји-

штето што се граничи со јавните паштита' или се 
наоѓа во нивна близина можат да изградат приста-
пен пат до јавен пат, освен до автопат, 'со одобре-
ние што го издава соодветниот орган на управата 
надлежен за работите на јавните патишта во соглас-
ност со соодветниот орган на управата за внатреш-
ни работи". 

Став 2 се брише. 
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат 2, з и 4. 

Член 14 
Во член 80 по точка 8 се додава нова точка 8-а 

којк гласи: 
„8-а заземање на патно земјиште". 

Член 15 
Член 81 се брише. 

Член 16 
Во член 82 став 2 на крајот се брише точката 

и се додаваат зборовите: „и соодветниот облик на 
самоуправното интересно здружуван,?". 

Член 17 
Во член 88 став 1 по зборот „работи" ос дода-

ваат зборовите: „и соодветниот облик на самоуправ-
но интересно здружување". 
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Член 18 
Во член 95 точката 1 се менува и гласи: 
„1. делот од остварените приходи од основниот 

данок на промет на нафтените деривати наменет за 
патишта,-

Точките 2 и 8 се бришат. 
Точките 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 стануваат 2, 3, 4, 

5, 6, 7 и 8. 
Во точката 10 која станува точка 8 по зборот 

„престани" се додаваат зборовите: „и прекршоци". 

Член 19 
Во, член 96 став 1 бројот „7" се заменува со 

бројот „6". 
Во став з по зборот „сообраќајот"^ се додаваат 

зборовите: „возилата'со ознака „инспекција за јавни 
патишта и инспекција за патен сообраќај" и вози-
лата на организациите на здружениот труд што вр-
шат одржување на јавните патишта". 

4 Член 20 

' По член 96 се додава нов член 96-а кој гласи: 

„Член 96-а 
По барање на овластено лице на органот за 

внатрешни работи возачот е должен да ја покаже 
картата, односно потврдата за платениот надоместок 
за употреба на патот, негов дел или објект на патот. 

< Возачот на возилото е должен да ја чува кар-
тата, односно потврдат^ за платениот надоместок за 
употреба на патот, негов дел или објект на патот до 
првата раскрсница по наплатната станица на патот". 

Член 21 
Член 97 се брише. 

Член 22 
Во член 98 во уводната реченица број<рт „3" се 

заменува со бројот „2". ., 

Член 23 
Член 99 се менува и гласи-. 
„Висината и начинот на плаќањето на надомес-

токот од точка 2 на член 95 од овој закон ја про-
пишува Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за патишта во согласност оо Извршниот совет на 
Собранието на СРМ". 

Висината на надоместоците од точка 4 до 8 
на член 95 од овој закон ја определуваат 'Соодвет-
ните облици на самоуправно интересно здружување". 

Член 24 

По член 99 се додава нов член 99-а кој гласи: 

„Член 99-а 
Распределбата на средствата од точка 2 на член 

95 од овој закон меѓу Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта и општинските само-
управни интересни заедници за патишта ја ВРШИ 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Средствата од точка 3 на член 95 од овој закон 
се средства на Републичката самоуправна интересна' 
заедница за патишта. 

Средствата од точка 4 на член 95 од овој закон 
се средства на општинските самоуправна интересни 
заедници за патишта 

Средствата од точка 5 до 8 на член 95 од овој 
закон се средства на соодветните облици на само-
управно интересно здружување". 

Член 25 
Во член 122 зборовите: „Републичкиотинспек-

торат за патишта" се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичкиот инспекторат за сообраќај и врски". 

Член 26 
Ве член 123 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Две или повеќе општини можат да образуваат 

заедничка инспекција". 

Член 27 
Во член 126 став 2 зборовите: „за патишта" се 

бришат. 
Член 28 

Член 129 се менува и гласи-. 
„За општински инспектор за јавни паштита може 

да биде назначен дипломиран градежен инженер или 
дипломиран сообраќаен инженер со најмалку две го-
дини работно искуство во струката. 

За републички инспектор за јавни Паштита мо-
же да биде назначен дипломиран градежен инженер 
со најмалку три години работно искуство во стру-
ката". 

Член 29 
Во член 136 став 1 зборовите: „од 30.000 до 

300.000" се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 
30.000.000". 

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 20.000" се за-
менуваат СО зборовите: „ОД 200.000 ДО 2.000.000". 

Член 30 
Член 137 се брише. 

Член 31 
Во член 138 став 1 зборовите: „од 15.000 до 

150.000" се заменуваат со зборовите-, „од 200.000 до 
20.000.000". 

Во точка 3 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и се додава сврзникот „и". 

По точка 3 се додава нева точка 4 која гласи: 
„4. На погоден начин не го објави предавањето 

на патот во сообраќај (член 47 став 3)". 
Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 10 000" се за-

менуваат со зборовите: „од 80.000 до 800.000". 

Член 32 
Во член 139 став 1 зборовите: „од 5.000 до 30.000" 

се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 2.000.000" 
а зборот „и" се заменува со зборот „или". 

По точка 2 се додава нова точка 2-а која гласи: 
„2-а. не изготви техничка документација за из-

ведувале на работите од член 52*на о^ој за сон". 
По точка 7 се додава нога точка 7-а која гласи: 
„7-а. врши работи спротивно ка член 82 од овој 

закон". 
Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 5.000 се заме-

нуваат со. зборовите: „од 20 000 до 2ор.ООО". 

Член 33 
Во член 140 став 1 зборовите: „од 5.000 до 25.000" 

се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 1.500.000". 
Во точка 3 на крајот сврзникот „и" се брише. 
По точка 3 се додава нова точка 3-а која гласи: 
„3-а. на инспекторот за јавни патишта не му 

овозможи вршење на инспекција, или не му дава 
потребни известувања или не му ја стави на увид 
потребната техничка и друга документација (член 
132). 

Во став 2 зборовите: „од 500 до 4.000" се заме-
нуваат со зборовите: ,-.ОД 15.000 до 150.000". , 

Во став 3 зборовите: „од 500 до 8.000" се заме-
нуваат со зборовите: „од 15.000 до 150.000". 

Член 34 
Во член 141 стаз 1 зборовите: „од 1.ооо до 

20 ооо" се заменуваат -со зборовите: ..од 100.000 до 
1.ООО ООО": 

Во точка 8 на крајот по заградата се става 
точка и запирка, а сврзникот „и" се брите . 

Во точка 9 на крајот по заградата точката се 
заменува со точка запирка и се додава с т н и к п т и«. 

По точка 9 се лилава но^а точка 10 кота гласи-. 
,.10. не ги отстрани постојните ограда, чатали 

и ДОУГО покрај јавните патишта што ја попречуваат 
прегледноста на патот или на ДРУГ па^ич го попре-
чуваат сообраќаат на патот (член 149^." 

( Во став 2 зборовите: „од ЗОО до 5.000" се за-
менуваат 00 зборовите „од 12.000 Дб 120.000". 

Во став 3 зборовите: „од ЗОО до 10.000" се заме-
нуваат 00 зборовите: „ОД 12.000 ДО 120.000".. 
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Член 35 
Во член 142 став 1 зборовите: „од 500 до 10.000" 

се^ заменуваат со зборовите: „од 80.000 до 800.000". 
Во став 2 зборовите: „од 100 до 3.000" се заме-

нуваат со зборовите „од 10.000 до 100.000". 
Во став 3 зборовите: „од 100 до 1.000" се заме-

нуваат 00 Зборовите: „ОД 10.000 ДО 100.000". 

Член 36 
По член 142 се додава нов член 142-а кој гласи: 

„Член 142-а 
Со парична казна од 15.000 динари ќе се казни 

на самото место на прекршокот возач ако не ја по-
каже картата, односно потврдата за платен надомес-
ток или ако не го плати посебниот надоместок за 
употреба на патот, негов дел или објект на патот -
(член 96-а). 

Паричната казна од' став 1 на овој член ја на-
платува овластено лице на органот за внатрешни ра-
боти". 

Член 37 
По член 146 се додава нов член 146-а кој гласи: 

„Член 146-а 
Постојните автобуски постојки на магистралните 

и регионалните патишта ќе се приспособат кон ус-
ловите пропишани со член 34 на овој закон во рок 
од пет години од неговото влегување ЕО сила. 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта и Деловната 'заедница на патниот сообраќај 
..Македонија сообраќај" се должни во - рок \ од една 
година од де бот на влегувањето во сила на овој за-
кон да изготват програма за приспособување на по-
стојните автобуски постојки со одредбите на овој 
закон и да му ја. достават на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на јавните па-
тишта". 

Член 38 
Член 147 се менува и гласи: 
„Постојните паркинг-простори изградени покрај 

јавните патишта (член 71) ќе се уредат во соглас-
ност со одредбите на овој закон најдоцна до крајот 
на 1989 година". 

Член 39 
Во член 148 став 1 се менува и гласи: 
„Постојните патишта што се приклучени на ма-

. пчстралните и регионалните пантита со современ 
коловоз ќе се приспособат кон условите пропишани 
со член 73 на овој закон* најдоцна до крајот на 1989 
година". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Републичката самоуправна интересна заедница 

за патишта е должна најдоцна до- крајот на 1988 
година да изготви програма за приспособување на 
постојните патишта што се приклучуваат на магис-
тралните и регионалните патишта со современ ко-
ловоз коч условите пропишани со овој закон и да 
му ја ,дотаћи на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на јавните паштита". 

Член 40 
Поблиските прописи за извршување на овој закон 

ќе се донесат во (РОК ОД една година од влегува-
њето во сида на овој закон. 

Член 41 
Овој .закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

524. ; 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГО-

ВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за договорни организации на 
здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Собирот на 
здружениот труд, одржана на 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2284 
14 јули 1988 година 

.Скопје 
Претседател 

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

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

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

НОТ ЗА ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за договорни организации на .здру-

жениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 25/79 
и 42/85), во член 5 по зборот „вршење" се дода-
ваат зборовите: „на стопански". 

Член 2 
Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
„Работоводител на .договорна организација може 

да биде лице кое ги исполнува условите утврдени 
со прописите за вршење на стопански дејности со 
самостоен личен труд со средства на трудот во''соп-
ственост на граѓани". 

/ 
,Член 3 

Во член 12 став 2 зборовите: „извршниот совет 
на собранието на општината" се заменуваат со збо-
ровите: „надлежниот општински орган на управата". 

Член 4. 
Во член 14 зборовите-, „ги разгледува извршниот 

совет на собранието на општината" се заменуваат со 
зборовите.- „го разгледува надлежниот општински 
орган на управата", а бројот „15" се заменува со 
бројот „30". 

Член 5 
Во член 15 зборовите: „извршниот совет на со-' 

бранието на општината" се заменуваат со зборовите: 
„надлежниот општински орган на управата". 

Член 6 
Во член 16 став 2 се менува и гласи: 
„Договорот за основање го потпишуваат рабо-

товодителот, односно работните луѓе и овластениот 
претставник на стопанската комора на подрачјето на 
општината, а ако таква не е основана на Стопанската 
комора на Македонија". 

Член 7 
Во член 20 став 1 по зборот „работниците" се 

става запирка, буквата „и" се брише, а по зборот 
„работоводителст" се додаваат зборовите: „и овлас-
тен претставник на општинскиот совет на Сојузот 
на синдикатите". 

Член 8 
Во член 22 ст&в з точката се брише и се 

додаваат' зборовите: чии членови спогодбено ги од-
редуваат потписниците на договорот за основање и 
други општественоправни и физички лица кои учес-
твуваат во обезбедувањето- на средствата". 
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Член 9 I 
Во член 35 зборовите: „органите и организам 

дише од член 15 на овој закон" се заменуваат со 
зборовите: „другите потписници на договорот за 
основање", а по бројот „7" се додаваат зборовите: 
„и 9". 

Член 10 
По член 41 се додава нов член 41-а, кој гласи.-

„Член 41 -а 
Средствата здружени во договорна организација 

се ревалоризираат, а поврат на нивната вредност "мо-
же да ое изврши и од деловните средства на дого-
ворната организација, ако е тоа предвидено со до-
говорот за нејзино основање". ' 

Член. 11 
Членот 46 се менува и гласи: 
„Со парична - казна од 750.000 до 22.000.000 ди-

нари ќе се казни за стопански престап договорната 
организација ако врши дејност за која не е запи-
шана во судскиот регистар. 

За 'стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и раб отово д ите лот на договорната органи-
зација со парична казна од 150.000 ^до 1.200.000 ди-
нари". 

Член 1*2 
Во член 47 став 1 зборовите, „до 50.000" се за-

менуваат со зборовите: „од.500.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „до 5.000" се заменуваат со 

зборовите: „ОД 150.000 ДО 250.000". 

- Член 13 
Во член 48 став 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна ед 100.00.0 до*200.000 динари 

ќе се казни за прекршок работовоДителот на дого-
ворната организација". 

По точката з се додава нова точка 4 која гласи: 
„4. ако допушти работник да работи пред да 

го здружи својот труд, односно пред да заснова ра-
ботен однос во договорната организација на начи-
нот и под условите утврдени со самоуправен општ 
акт и со закон".. 

' Член 14 -
По член 48 се додава нов член 48-а,кој гласи: 

„Член 48-а 
Со парична казна од 10.000 до ~ 30.000 динари 

ќе се казни за прекршок одговорното лице во над-
лежниот општински орган на управата ако во про-
пишаниот рок за своето мислење не го извести под-
носителот на предлогот за основање на договорна 
организација (член 14)". 

Член 15 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СР Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за договорни организации на здру-
жениот труд. > 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

525. 
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 ПРОМЕ-
ТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА 

СТОКИ 

^ Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за- прометот на стоки и услуги во 
прометот на стоки, 

што Собранието4 на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана н^ 14 јули 1988 година. 

Бр. 08-2281 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА- ЗАКО-
НОТ ВА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО 

ПРОМЕТОТ НД СТОКИ 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услугите во 

прометот на стоки („Службен весник на СРМ" број 
44/77 и 6/7Ј9), по членот 6 се додава нов член 6-а, 
кој гласи: 

„Член 6-а 
Организацијата на здружениот труд која врши 

промет на стоки со основни прехранбени производи 
(леб, брашно, тестенини, млеко, шеќер, масло за ја-
дење, маст, сол," ориз и грав), што се незаменлив 
услов за живеење, е должна навреме да ги преземе 
потребните мерки за обезбедувале редовно снабду-
вање на потрошувачите со овие производи. 

Член 2 
Во член 7 став 2 по зборовите: „стоковни* куќи" 

се додава запирка и зборот „дисконти". 
По став 2 се додаваат три нови става 3, 4 и ' 5 

кои гласат: * 
„Во дисконтите се врши промет на стоки во 

поголеми количества во оригинални пакувања и по 
цени пониски од малопродажните. 

Организацијата на здружениот труд која врши 
промет на стоки во подвижни објекти, или на друг 
начин врши повремена продажба, е должна да под-
несе пријава за таквиот начин наѓ продажба до оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на прометот на стоки најмалку 3 дена рред поче-
токот на продажбата. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на прометот на стоки ги определува' места-
та на кои може да се врши продажба на стока и 
видот на стоката што може да се продава, на начи-
нот определен во став 4 на овој член". 

Член 3 
Во член 8 став 1 по зборовите: „минимални, 

технички" се додаваат зборовите:, „и минимални хи-
ти ено-технички". 

Во став 2 зборот „условите" се заменува со збо-
ровите: „минимално-технички услови". 

, Член 4 
Во член .9 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Работниците кои работат на работите од об-

ласта на прометот на стоки мора да имаат најмалку. 
III стелен на стручна подготовка. 

По исклучок од став 1 на овој член општината 
ќе пропише прометот на стоки, во населби што се 
подалеку од потрошувачите центри, како и во рид-
ско-планинските и пограничните места да то вршат 
и лица кои немаат стручна подготовка од став 1 на 
овој член". 

Член 5 
По член 18 се додаваат пет нови членови 18-а, 

18-6, 18^в, 18-г и 1Ѕ-д, кои гласат; 
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„Член 18-а 
Организацијата на здружениот труд која врши 

промет на стоки преку каталог, е должна во катало-
гот да ја наведе продажната цена на стоката, ква-
литетот и другите услови на прометот, како и вре-
мето на важењето на таа цена. 

Член 18-6 
Организацијата на здружениот труд, која врши 

промет на стоки со уплата пред испораката на сто-
ката, води евиденција за редоследот на уплатата која 
содржи реден број, име на купувачот и датум на 
уплатата. При испораката во евиденцијата се внесува 
и датумот на испораката 

Организацијата на здружениот труд од став 1 на 
овој член е должна на купувачот да му издаде по-
тврда со податоци за редот на уплатата и при ис-
пораката да се придржува на редот на уплатата. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член -не може без согласност на купувачот, 
да го избрише од евиденцијата за редот на уплатата, 
ниту пак да го менува редот на уплатата. 

Член 18-в 
Ако производот се продава со гарантен лист, 

продавачот е должен при продажбата, на гарант-
ниот лист или во друг документ да го запише да-
тумот на продажбата и тоа да го потврди со печат 
и со потпис на одговорното лице. 

Член 1Ѕ-г 
Организацијата на здружениот труд која врши 

промет на стоки е должна за продадениот производ 
да ги обезбеди потребните резервни делови за пе-
риодот за кој според посебните прописи нивното 
обезбедување е должност на производителот, однос-
но увозникот на тој производ. 

Организацијата на здружениот труд која врши 
поправка на производи е должна по барање на ку-
пувачот да му го даде заменетиот дрл. 

Член 1Ѕ-д 
Организацијата на здружениот труд, која вр-

ши промет на ИНДУСТРИСКИ сто^и на мало иди вр-
ши УСЛУГИ во прометот на стоки, со самоуправен 
општ акт го уред"^ва постапувањето по ргкламаниите 
за недостатоците на продадената стрка или изврше-
ната-услуга. 

Организацијата на здружениот ттт^ц е должна во 
ро!К ол 8 лепа од денот на приемот на оекламани-
јата, да го извести купувачот на стоката, односно 
корисникот на услугата 'за одлуката што ја донел 
по рскламатшјата. ш 

Ако организацијата на здружениот труд ја.1 при-
фати поднесената рекламација, барањето ќе го из-
врши во пок од 15 дена од денот на приемот »а 
рекламацијата". 

Член б 
Во член 24 по зборовите: квалитетот и услу-

гите", се додаваат зборовите: „сервилно одржување". 

' Член 7 
Во член 25 став 2 по зборот „должни" се дода-

ваат зборовите-, „во рок од 30 дена од приемот на 
барањето" 

Член 8 
Во член 31 став 1 се менува и гласи.-
„Земјоделските производи можат да ги купуваат 

од индивидуалните земјоделски производители за 
натамошна продажба или преработка земјоделски за-
други и организациите на здружениот труд, - кои со 
индивидуалните земјоделски производители со само-
управна спогодба по основ на соработка го здружи-
ле трудот и средствата, или со договор за коопера-
ција договориле заедничко унапредување на земјо-
делското производство и прометот на тие произ-
води". 

Став з се менува и гласи: 
„Земјоделските задруги и организациите на здру-

жениот труд од став 1 на овој член се должни на-

време да ги откупат земјоделските производи и на-
времено и уредно да ги извршуваат обврските утвр-
дени со самоуправната спогодба или договор за 
кооперација". 

Член 9 
Во член 58 по став 2 се додаваат два нови ста-

ва 3 и 4, кои гласат.-
„Покрај агенциските услуги, без упис во регис-

тарот, можат да се вршат и посреднички услуги, а 
покрај пооредничкитс услуги и агенциските услуги. 

Агенциските и посреднички те услуги ги опфа-
ќаат и услугите во прометот на недвижностите и 
дгижните предмети што претставуваат основни сред-
ства на организацијата на здружениот труд, како 
и во прометот на такви предмети на други органи-
зации, државни органи, граѓански правни лица и 
граѓани". 

Член 10 
Во член 75 бројот „10.000" се заменува со бројот 

„500.000" а бројот „500.000" се заменува со бројот 
' „ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " . 

Во став 1 по точката 1 се додаваат шест нови 
ТОЧКИ: 1-а, 1-6, 1-в, 1-г, 1-д и 1-ѓ кои гласат: 

„1-а> не ги преземе потребните мерки за обез-
бедување редовно снабдување на потрошувачите со 
основни прехранбени производи (член 6-а); 

1-6) во дисконтите се врши промет на стоки 
спротивно на одредбите од член 7 став з на овој 
закон,-

1-в) нема обезбедено податоци за евиденција за-
ради следење на движењето на стоките и цените во 
организацијата на здружениот труд (член 15 став 1); 

1-г) не обезбеди потребни резервни делови (член 
18-г став 1); 

1-д) со самоуправен општ акт не го уреди по-
стапувањето по рекламациите на купувачите, односно 
корисниците за недостатоците на продадената стока 
или извршената услуга (член 18-д став 1); и 

1-ѓ) не ги изврши обврските спрема индивидуал-
ните земјоделски производители (член 31 став 3)". 

Во точката 2 зборот „ т р а т а " се брише. 
По точката 2 се додава нова точка 2-а, која 

гласи: 
„2-а) откупната белешка не ги С О Д Р Ж И подато-

ците од членот 34 став 2 на овој закон*4. 
Во ставот 2 бројот „2.000" се заменува со бројот 

..30.000", а бројот „10.000" со бројот „1.000.000". 

Член И 
Во членот 76 бројот „2.000" се заменува оо бро-

јот „200.000" а бројот „30.000" СО бројот „2.000.000". 
Во став 1 во точката 1 по »боровите: „мини-

мални технички" се додаваат »боровите: „минимал-
ни хишено-технички". 

Во став 2 бројот „1 ООО" се замену вл со бројот 
«,50.000", а бројот „3 ООО" СО бројот „250.000". 

Во став 3 бројот „1.000" се заменува со „45.000", 
а бројот „500" со бројот „12.000". 

Член 12 
По член 76 се додава нов член 7б-а, *сој глади: 

„Член 76-л 
Со парична казна од 150.000 до 1.300.000 дина-

ри ќе се казни за прекршок организацијата на 
здружениот труд, ако: 

1) вршењето промет на стоки во подвижни об-
јекти или друг начин на повремена продажба не го 
пријави на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на прометот на стоки, најмалку три 
дена пред почетокот на продажбата на стоката (член 
7 став 4); 

2) во каталогот за продажба на стока не ја на-
веде продажната цела на стоката, квалитетот и дру-
гите услови на прометот, како и времето на важе-
њето на цената (член 18-а); 

3) не лоли евиденција за редоследот на уплатата 
(член 18-6 став 1); 

4) на купувачот не му леди*« потврд* ве пода-
тоците за редот на уплатата к ари испораката не .се 
придржува на редот на уплатата (член 18-6 став 2); 
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5) купувачот го избриша од евиденција за ре-
дот на уплатата или му го измени редот на уплатата 
без негова согласност (член 18-6 став 3); 

6) не го запише датумот на продажбата во га-
рантниот лист или во друг документ односно упи-
сот не го потврди со печат и со потпис на одго-
ворното лице (член 18-в); 

7) по барање на купувачот не му го даде заме-
нетиот дел (член 18-г став 2); 

8) не го извести купувачот, односно корисникот 
во определениот рок за донесената одлука по него-
вата рекламација (член 18-д став 2); и 

9) не го изврши во определениот рок прифате ч 
ното барање за рекламација (член 18-д став 3) 

За прекршок од став' 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд со парична казна од 25.000 до 200.000 
динари". 

Член 13 • 

По член 77 се додава нов член 77-а, кој гласи: 

„Член 77-а 
Со парична казна од 3 ООО до 15.000 динари, 

ќе се казни за прекршок индивидуалниот земјодел-
ски производител ако земјоделските производи про-
изведени врз основа на соработка не им ги испора-
ча на организациите на здружениот труд со кои 
ја засновал таа соработка (член 31 став 2)". 

Член 14 
Во член 79 бројот „200" се заменува со бројот 

„50.000", а бројот „10.000" СО бројот „250.000". 
Член 15 

Работниците, кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон вработени во организацијата 
на здружениот труд од областа на прометот, остану-
ваат на работа во организацијата на здружениот 
труд, иако не' ги исполнуваат условите од член 9 став 
1 на овој закон. 

Член 16 
Се овластува Законодавночправната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот за про-
мет на стоки и услуги во нрометот на стоки. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

526. 
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 ПРОГЛАСУВАЈТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за државната управа, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 21 јуни 1988 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 14 јули 
1988 година. 

Бр. 08-2279 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Член 1 
Во Законот за државната управа („Службен вес-

ник на СРМ" бр. 45/80 и 28/81), по член 271 се до-
дава нов член 271-а кој гласи:. 

„Член 271-а 
Работник во орган на управа, раководен работ-

ник и работник со посебни овластувања и одговор-
ности, по потреба може привремено да биде упа-
тен на работа во определен орган на управа на те-
риторијата на друга социјалистичка република или 
социјалистичка автономна покраина, ако за тоа се 
спогодат функционерите кои раководат со тие ор-
гани и ако со тоа се согласи работникот. 

По престанокот на работата во органот на уп-
равата во друга социјалистичка република или соци-
јалистичка автономна покраина во смисла на став 
1 на овој член. работникот има право да се врати 
на исти работи и задачи во органот на управата 
од кој е упатен. 

Средствата за разликата на личниот доход, за 
надоместокот • за одвоен живот' од семејството, тро-
шоците за сместување и трошоците ' за превоз за 
работникот од став 1 се обезбедуваат во Републичкиот 
буџет во висина што ја утврдува ХЗзвршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Член 2 
Член 282 се менува и гласи: 
„Ако' со општиот акт за организација и работа 

и општиот акт за систематизација на работите и 
задачите во органот на управата, поради намалува-
ње на надлежноста, промени во организацијата или 
унапредување на методот на работата се укинат или 
обединат одделни работи, или се намали обемот 
на работите и задачите, работниците кои работеле 
на тие работи и задачи се распоредуваат во истиот 
или во друг орган на управата на други работи и 
задачи што одговараат ћа нивната стручна подго-
товка и работна способност стекната со работа". 

Член 3 
Член 283 се менува и гласи: 
„Работниците на орган на управа кој престанал 

со работа ги презема органот на управата или служ-
бата во чиј делокруг преминуваат работите со де-
нот на влегувањето во сила на актот за престанува-
ње со работа на органот на управата". 

Член 4 
По член 283 се додава нов член 283-а, кој гласи: 

„Член 283-а 
На работниците од членовите 282 и 283 од овој 

закон, кои не можат да бидат распоредени во со-
гласност со општиот акт за организација и работа 
и општиот акт за систематизација , на работите и 
задачите, како и на работниците кои мема ДА ги 
прифатат понудените работи и задачи им преста-
нува работниот однос. 

За работниците од став 1 кои имаат до 15 го-
дини работен стаж отказниот ро^' изнесува шест ме-
сеци, а за работниците со подолг работен стаж — 
една година. 

Работниците од став 1 за време на отказниот 
рок правата по основ на работа ги остваруваат во 
ОРГАНОТ на управата иии стпокбата во чиј делокруг 
преминале работите на органот на управата кој 
престанал со работа. 

По истекот на отказниот рок од став 2 на овој 
член невработеното лице има право на паричен на-
доместок според условите утврдени со закон. 

На работниците за време на отказниот рок мо-
же да им се доверува вршење на определени рабо-
ти и задачи кои одговараат на нивната стручна под-
готовка и работна способност стекната оо работа". 
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Член "5 
Во чл&н 2Ѕ7 став 1 по зборовите: „правна по-

мош на општината" се става' запирка, зборовите: „и 
на" се бришат, а по зборовите: „Службата на оп-
штественото книговодство" запирката се брише и се 
додаваат зборовите: „и на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на ' стопански недо-
волно развиените краишта". 

Член 6 
Во член 289 став 1 зборовите: „од 2.000 до 8.000" 

се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

527. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" број 5/74, 10/74, 9/78, 43/78, 41/81 
и 25/84), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Соборот на здружениот 
тр^д, одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1988 

ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за измена на Одлу-
ката за утврдување стапките на придонесите на Ре-
публичката заедница на културата за 1988 година, 
што ја донесе Собранието на Републичката заедница 
на културата на седницата, одржана на 20 јуни 1988 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2?80 
14 јули 1988 година 

Скопје • 
Претседател 

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

528. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за^ 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 
За членови на Комисијата за изготвување пред-

лог за именување директор на ООЗТ Клиника за 
очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје, 
се именуваат: 

Лазар Крстевски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, и 

Душан Апостоловски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2326 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

529. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
25/79), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕО-
ЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на РО Музеј 
на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Исто-
риски — Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Владимир Ивановски, 
Миле Михајлов, и 
Владо Поповски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот н^ РО Музеј на Македонија — Археолошки, 
Етнолошки и-Историски — -Скопје, се имену ваа!*: 

Владимир Ивановски, секретар на Советот за 
негување на револуционерни традиции при Републич-
киот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, 

д-р Орде Ивановски, научен; советник во Инсти-
тутот за национална историја, и 

Томо Шијаковић, советник во Собранието на 
СРМ. , • 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2318 
14 јули 1988 година Претседател 

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

530. 
Врз основа на члкн 164 став 4 -од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на .14 јули 1988 година, донесе 

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

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ 
Клиника за нефрологија при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани:. 

Горѓи Мациевски, 
Дуца Јанкулов ска, и 
Татјана Митревска. 

. 2. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија ПРИ Меди-
цинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Митко Стојановски, асистент на Економскиот фа-
култет — Скопје, 

Ѓулистана Јумеровска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, и 

Славко Трајковски, секретар на Републичката 
Заедница на здравствените работни организации. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

/ / 

Бр. 21-2321 Л 
14 јули 1988 година Претседател 

Скопје на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамова«!, е. р. 
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531. 
Врз основа на, член 40 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И 
АЛЕРГОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Кли-
ника за пулмологија- и алергологија при Медицин-
скиот факултет —Скоп је , поради истек на времрто 
за кое се именувани: 

Јелица Савинова, 
Живко Стефановски, и 
Бранко Момир овски. 
2. За претставници на(општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за пулмологија и алерго-, 
легија при Медицинскиот факултет — Скопје, се 
именуваат: ' . • ' 

д-р Саво Миронски, професор во пензија, 
Јане Ангеловски, делегат во Соборот на општи-

ните на Собранието ца СРМ, и 
Катерина Јовановиќ, стручно-политички работник 

во ЦК СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2322 • 
14 јули^ 1988 година Претседател 

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

532. 
Врз основа на член 40 став 3„ од Закрнот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јули 1988' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ 

СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Сто-
матолошки клиники при Ст ом ат ол о шкио т факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

Д-р Петар Гајдов, 
Трајче Латиновски, и ' 
м-р Илија Рајчановски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники при Сто-
матолошки от факултет во Скопје, се именуваат: 

Таше Поп Ташев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, заменик оп-
штински јавен обвинител — Скопје, 

Садо Хаме, делегат во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ, и 

м-р Сандре Нонкулотски, советник во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ., 
I ' у ^ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ' 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2323 
14 јули 1988 година * Претседател 

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

533. 

Врз основа на член -40 став 3 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85). Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 »година, донесе 

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

УРГЕНТНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПРИ 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ 
Клиника за/токсикологија и ургентна интерна меди-
цина при Медицинскиот факултет —- Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

'Александар Донев, 
Јозан Цубалшски, и 
м-р Илија ,Рајчанозски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургент-
на интерна медицина при Медицинскиот факултет — 
Скопје, се именуваат: 

Димитар Мицковски, вработен во ГРО „Бетон" 
— Скопје, — • 

Димитар Котевски, професор во пензија, и 
Бранка Поповска, делегат во Соборот на општи-

ните на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2324 
14 јули 1988 година • 

Скопје 
ч Претседател 

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

534. 

Врз основа на член 26 од Законот зач заштита 
на националните паркови („Службен весник на СРМ" 
бр. 33/80), Соборот на здрул<ениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ 
И ^ЛОВИШТА — СКОПЈЕ 

За членови нр. Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОЗТ На-
ционални паркови и ловишта — Скопје се имену-
ваат: 

Мети Крлиу, член на Републичкиот одбор на 
СЗБ од НОВ на Македонија, и 

Живко Тодоровски, заменик на секретарот на 
Собранието на С1РМ. 

СОБРАНИЕ НА ^СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Бр 21-2328 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател , 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 
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535. 

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
З̂А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИ-
ОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПРИ МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ Институт 
за патолошка физиологија и нуклеарна медицина при 
Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Олгица Костовска, 
д-р Душан Мартиноски, и 
м-р Илија Рајчановски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Институт за патолошка физиоло-
гија и нуклеарна медицина при Медицинскиот фа-
култет во Скопје се именуваат.-

Ефтим Петров, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, (полковник врабо-
тен во Правната служба на Скопската армиска об-
ласт), 

Миле Пу р јазов, претседател на Комитетот за 
здравство и социјална политика на Собранието на 
град Скопје, и 

Драги Трајановски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2319 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

536. 

Врз основа на член 164 став 4* од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на <14 јули 1988 година, донесе 

I 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ 
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧ-
НИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
иа општествената заедница во Советот на ООЗТ Кли-
ника за, кожни и венерични болести при Медицин-
скиот факултет во Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

д-р Петар Гајдов, 
Лилјана Ивановска, и у 
Душан Перески. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични 
болести при Медицинскиот факултет во Скопје, се 
именуваат,-

Љиљана Шариќ, секретар на Комисијата за ор-
ганизација и развој на СК и за кадровска политика, 

д-р Миле Костовски, вработен во Здравствен дом 
— Скопје, и 

Алки Фотев, директор на РО „Бисер" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2320 
14 Јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

537. . 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-

истражувачката .дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 година, донссс 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ 
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРИ — 

СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за водостопанство на СРМ, со која за инди-
видуален работоводен орган на Заводот е именува*: 

град. инж. Методи Боев, досегашен индивидуален 
рабстоводен орган на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2330 
14 јули 1988 година 

Скопје 
'Претседател 

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

538. 
Врз основа на член 59 од Законот за научноис-

тражувачка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ* 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧ-

КО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата член ка Сове 
тот на Институтот за социолошко и политичко-праш-
ни истражувања -т- Скопје, поради истек на вре-
мето за кое е именуван: 

м^р -Љубица Чонева. 
2. За претставник на општествената заедница шо 

Советот на Институтот за социолошки и ПОЛИТИЧЈСО-
правни истражувања — Скопје, се именува: 

Домница Минчева, самостоен советник во Собра 
нието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 21-2317 
14 Јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска, е. р. 
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539. 
Врз основа на членовите 4, 5 и 11 од Самоуп-

равната спогодба за здружување на средства за по-
дигање, чување, одржување, заштита и користење 
на споменик фигура на словенските просветители 
браќата Кирил и Методиј, Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 јули 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПИСНИК НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗА-
ШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕНИК ФИГУРА 
НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ БРАЌАТА КИ-
РИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕ-
НИКОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИ-
НАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИ-

ЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 

1. За потписник на Самоуправната спогодба за 
здружување на средства за подигање, чување, одр-
жување, заштита и користење на споменик фигура 
на словенските просветители браќата Кирил и Мето-
диј во Скопје се определува: 

д-р Саво Климовски, член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ и претседател на Републич-
киот комитет за гаражиравме, култура и физичка 
култура. 

2. За член на "Одборот за подигање на споме-
никот се именува: 

Томе Серафимовски, академски вајар. 
з! За член на Координационото тело за следење 

и реализација на Самоуправната спогодба се именува: 
д-р Ристо Бузалков. член на Одборот за обра-

зование, н^ука и култура на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМл 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Бр. 21-2314 
14 јули 1988 година Претседател 

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

540. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди („Службен весник на СРМ" број 40/87), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 'Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

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

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН" 

1. Се разрешува д-р Благоја Митановски од функ-
цијата член на Одборот за доделување н^ наградата 
„Мито Хаџивасилев — Јасмин" поради заминување 
на друга должност од должноста од која е именуван. 

2. За членови на Одборот за доделување на на-
градата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" се имену-
ваат: 

Драги Аргировски, директор и одговорен уред-
ник на списанието „Стопански весник", ' 

Каролина Чукалиева, член на Претседателството 
па РК на ССММ, и 

Зоран Крстевски, член на РК на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Вр. 21-2315 
14 јули 1988 година Претседател 

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

541. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
број 4/86)^ Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО — МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на РО Маке-
донски народен театар, поради истек на времето за 
кое се именувани : 

Мери Бошкова, 
Стојан Стојков, и 
Мемед Нурединоски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на РО Македонски народен театар, се име-
нуваат: 

Мирче Томовски, извршен секретар на ЦК СКМ, 
Мемед НурединОеки, делегат »во Општествено^по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ, и 
Бранка Станевска, пензионер. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2316 
14 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, е. р. 

542. 
Врз основа на член 3 од Законот за образува-

ње општествени совети на Управата за одделни уп-
равни области и за -одделни републички органи на 
управата („Службен весник на СРМ" број 15/83), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата ч одр 
жана на 14 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛЕГАТ ВО КООРДИНАЦИО-
НИОТ ОДБОР НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СОВЕТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За делегат во КоординационИот одбор на Опште-
ствениот совет за Републичкиот секретаријат за фи, 
нанели се определува: 

Јане Ангелевски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

» 
Бр. 21-2327 

14 јули 1988 година 
Скопје Претседател 

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

543. 
Врз основа на член 257 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 1988' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

За членови на Комисијата за именување дирек-
тор на Вишата земјоделска школа во Битола, се име-
нуваат : 
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Александар Василевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СВМ, вработен 
во Стопанска банка — Основна банка — Битола, и 

Трајан Тошевски, делегат, во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ^ . 

Бр. 21-2329 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

544. 
Врз основа на член 164 став 4 од Законом за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
101/83), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на,Социјалистичка Република Македонија,- на седни-
цата одржана на 14 јули 1988 година, донесе 

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

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

Борка Каевска, 
д-р Виолете! Картао ов а, и 
Тихомир Ѓорѓиоски. " • 
2. За претставници на општествената заедница во 

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

Ванчо Цветковски, член на Советот на Републи-
ката, 

Елена Ставрева, виш советник во Собранието на 
СРМ, и 

Димитар Трајковски, шеф на-Кабинетот на прет-
седателот на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2325 
14 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

545. 
Врз основа на член 195 о|д Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член < 123 - од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на XIV седница, одр? 
жана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

ТРУДОВО ПРАВО ЗА I I I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочев 
но образование на учебникот Трудово право за III 
година од авторите д-р Благоја Брајановски и Маке-
дон Славковски, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 
година. ' . 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-135/1 
27 јуни 1988 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
проф. д-р Томе- Саздов, е. р. 

546. * 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник нд СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за^. предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
Х1У-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
АЛГЕБРА ЗА У1-ТО ОДДЕЛЕНИЕ СО ЗБИРКА 

ЗАДАЧИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Алгебра 
за УТ-то одделение со збирка задачи .од авторите 
Роберт Ансаров и Душко Ачовски, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1988 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". • 

. Бр. 03-148/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

547. 

Врз основа јна член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на Х1У-та 
седница, одржана на 21 јуни 1988'година, донесе 

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

ГЕОМЕТРИЈА ЗА У1-ТО ОДДЕЛЕНИЕ СО 
ЗБИРКА ЗАДАЧИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Геоме-
трија за У1-то одделение со збирка задачи од ав-
торите днр Наум Целакоски, д-р Живко Мадевски и 
Роберт Ансаров, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 
година. , 

2. Решението -да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-149/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

• Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р 
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548. 
Црз основа на член 195 од Законот за држав 

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
Х1У-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, 
донесе 

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

РАБОТНА ТЕТРАТКА ИО МАТЕМАТИКА ЗА 
У-ТО ОДДЕЛЕНИЕ , 

1. Се одобрува употребата на учебникот Работ-
на тетратка по математика за У-то одделение од 
авторите Јово Стефановски, Душко Аревски и Душко 
Ачовски, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 година. 

2. решението да се 'достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Др. 03-150/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички .педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

549. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на ХГУ-та 
седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

ГЕОМЕТРИЈА ЗА УПТ-МО ОДДЕЛЕНИЕ СО 
ЗБИРКА ЗАДАЧИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Геоме-
трија за УШ-мо одделение со збирка задачи од 
авторите дчр Живко Мадевски, д-р Наум Целакоски 
и Роберт Ансаров, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1988 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. ,03-151|/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 

550. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на Х1У-та седница, 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА IV ГОДИНА 
1._Се одобрува употребата во средното насоче-

но образование на учебникот Латински јазик за IV 

година од авторите Даница Чадикова и Љубинка 
Босогова, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 година. 

2* Решението да се достави до РО „Просветно де* 
ло" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави г,о „Службен весник на 
СРМ". х

 г 

Бр. 03-152/1 
27 јуни 1988 година 

, Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р 

551. 
Врз основа на чле& 195 од Законот за држава 

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
; и член 123 од Законот за насоченото образование 

(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88)* 
Републичкиот педагошки совет, на Х1У-та седница> 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

УПРАВНО ПРАВО ЗА IV ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Управно право за IV го-
дина од авторот Симеон Телевски, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1988 година.. 

2. Решението да се достави до РО „Просветна 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави ©о „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-153/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
. проф. д-р Томе Саздов, е. р 

552. 
- Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник На СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на ХГУ-та седница 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

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

УВОД ВО ПРАВОТО 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Увод во правото од авто-
рите д-р Димитар Бојалџиев, д-р Миодраг Мицајков 
и Бранко Ичоќаев, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" Скопје, 1988 
година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиов педагошки совет. 

3.. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР(Ма. 

Бр. 03-154/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 

V 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Томе Саздов, е. р. 
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553. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа " на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 
ма ј 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Самоуправната спогодба за заедничките ос-

нови и мерила за утврдување и распоредување на 
доходот и чистиот доход и распределба на средства-
та за лични доходи во основните организации на 
здружениот труд и работната заедница за заеднич-
ки работи на Работната организација ПТТ Сообра 
кај „Скопје" во Скопје, донесена на собир на работ-
ниците на 13 октомври 1986 година, и 

б) точка 18 од Одлуката за утврдување на кон-
кретната висина на материјалните трошоци изнесени 
во членовите 67, 68, 69, 70, 71 и 75 од Самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила за 
утврдување и распоредување на доходот, чистиот до-
ход и распределба на средствата за лични доходи 
БО основните организации и работната заедница на 
Работната организација -ПТТ Сообраќај „Скопје" во 
Скопје број 6356/1, донесена од Работничкиот совет 
на 21 април 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената работна организација 
на начин предвиден за објавување, на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 81/87 од, 2 март 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 од ова ре-
шение, затоа што не е донесена во постапка пред-
видена со закон. 

4. Републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето, со предлог поднесен до Устав-
ниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на член 75 • од озна-
чената Самоуправна спогодба и на точка 18 од 
Одлуката означена во точката 1 под б) од оваа 
одлука, затоа што таа не е во согласност со член 
13 став 1 и член 17 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија и е во спротивност со член 19 и 26 од 
Законот за вкупниот приход и доход („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 72/86, 42/87 и 65/87). 

5. На седницата Судот-утврди дека оспорената 
• самоуправна спогодба е донесена на собир на работ-

ните луѓе до основните организации на здружениот 
труд на 13 октомври 1986 година, и ја потпишале 
овластени претставници на основните организации. 

Според член 567 став 1 од( Законот за здруже-
ниот труд самоуправната спогодба помеѓу органи-
зациите на здружениот труд односно другите субјек-
ти од член 560 стар 2 до 4 од овој закон ја склу-
чуваат нивните овластени органи. Согласно став 2 од. 
овој член од Законот самоуправната спогодба што 
се однесува на прашањата за кои со Законот е про-
пишано лично изјаснување на работниците може да 
биде полноважно склучена од името на организаци-
јата на здружениот труд само ако претходно ја при-
фатат мнозинство работници во секоја организација 
во составот на таа организација. 

Согласно член 438 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација со ре-
ферендум. покрај другото, одлучуваат и за осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправ-
на спогодба се утврдуваат појдовни основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи, 
а таа е донесена од Собир на работниците, а не со 
референдум, Судот утврди дека таа е во спротивност 
со член 438 и 567 од Законот за здружениот труд. 

6. Исто така, на седницата Судот утврди дека 
во член 75 од Самоуправната спогодба е предвиде-
но на работниците кои после работното време тре-

ба да го следат нормалното одвивање на техничко-
технолошкиот процес на работата во Работната ор-
ганизација да им се покриваат одредени трошоци за 
телефонски услуги. Висината, пак, на овие трошоци 
што се признаваат на одредени /работници е. утвр-
дена во посебна одлука донесена од Работничкиот 
совет на 21 април 1987 година. Во точката 18 од 
оваа Одлука е предвидено дека заради обезбедува-
ње нормално одвивање на ПТТ сообраќајот се приз-
наваат одредени трошоци за службено користење на 
телефонски услуги од домашниот телефон над изно-
сот на претплатата на индивидуалниот работоводен 
орган и на одделни раководни работници. 

Според став 4 и 5 на Оддел II од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, никој нема 
право на сопственост на општествени средства на 
производство, никој — ниту општествено-политич-
ка заедница, ниту организација на здружен труд, 
ниту група граѓани, ниту поединец, н е ' м о ж е по ни-
каков правно-сопственички основ да го присвојува 
производот у од општествениот труд ниту да упра-
вува и располага со општествени средства за, произ-
водство и работа, ниту самоволно да ги определува 
условите за распределба, а трудот на човекот е един-
ствена / основа за присвојување на производите на 
општествениот труд и за управување со општестве-
ните средства. , 

Согласно член 13 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија трудот и резултатите на трудот ја опреде-
луваат материјалната и општествената положба на 
човекот врз основа на еднакви права и одговорнос-
ти, а според член 17 став 2 работниците во здруже-
ниот труд не можат во остварувањето на правото на 
работа со општествени средства да стекнуваат ма-
теријални користи и други пре димства што не се 
засновани врз нивниот труд. 

Од изнесените уставни одредби, според мисле-
њето на Судот, произлегува дека Уставот, гаранти-
рајќи, им го правото на работниците во здружениот 
труд да ги користат, управуваат и располагаат .оп-
штествените средства, истовремено ги утврдува и рам-
ките во кои тоа право се остварува, со цел да се 
обезбеди заштита и развој на социјалистичките са-
моуправни односи, елиминирајќи ја можноста за при-
својување на општествени средства по било кој прав-
нсосопственички основ. 

(Со оглед на тоа што во член 75 од оспорената 
спогодба и во точка 18 од Одлуката на Работничкиот 
совет е предвидено на одредена категорија- работ-
ници во ПТТ организацијата да им се надоместу-
ваат дел1 од трошоците за телефонски услуги на до-
машниот телефон, Судот смета дека ваквото надо-
местување има карактер на присвојување на оп-
штествени средства, односно стекнување на матери-
јални користи што не се засновани врз основа на 
трудот и резултатите на трудот, поради што утврди 
дека оспорените членови не се во согласност со оз-
начените уставни одредби. 

В(рз основа на изнесеното. Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 81/87 
25 мај 1988 година Претседател 

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

554 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата од 25 мај 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите ЗЈ. 33 и 38 од 
Правилникот за решавање на станбените потреби 
на работниците во Монтажно-инсталатерската работ-
на организација „Инсталатер" во Скопје, донесеа 
со референдум на 9 октомври 1986 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 183/87 од 13 април 1988 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на» чле-
новите 31, 33 и 38 од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа. одлука, затоа што според основот 
школска подготовка биле предвидени најмногу 35 
бода и со тоа биле исклучени од распределбата на 
станови работниците со пониска стручна, подготов-
ка и што работниот стаж бил обезвреднет, однрсно 
за -секоја година, работен стаж било предвидено са-
мо по 1 бод. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 31 
од Правилникот е предвиден основот придонес - во 

.работата изразен само преку стручната подготовка 
и дека според овој основ се добиваат најмногу 35 
бода. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ". бр. 36/73, 14/83 
и 27/86) работниците во основните организации на 
здружен труд со самоуправен општ акт ги опреде-
луваат основите и мерилата за утврдување редот 
на првенство за доделување стан во општествена соп-
ственост. 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Маке-
. дониЈа според кој трудот и резултатите од трудот 

ја определуваат материјалната и општествената по-
ложба на човекот врз основа на еднакви права и 
должности, Судот смета дека при определувањето на 
основите и мерилата за утврдување редот на првен-
ство за »доделување станови, покрај основите што 
го изразуваат уставното начело на заемност и соли-
дарност утврдено во Оддел И став 3 алинеја 6 од 
Уставот на СР Македонија, треба да се предвиди и 
основот придонес во работата. Притоа, овој основ 
неможе да има доминантно влијание во однос на 
основите што ја изразуваат станбената состојба на 
работникот. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај струч-
ната подготовка е предвидена како единствен основ 
за изразување придонесот во работата и притоа, има 
доминантно влијание во однос на основите што ја 
изразуваат станбената состојба на работникот, Су̂  
дот утврди дека член 31 од Правилникот не е во 
согласност со означените уставни и законски одредби. 

5. На седницата, исто така Судот утврди дека 
го член 33 од Правилникот е предвидено да се до-
бива по 1 бод за секоја- година работен стаж, што 
значи најмногу 40 бода, а за станбената состојба 
е предвидено да се добиваат најмногу 30 бода. 

Имајќи го во предвид уставното начело на заем-
ност и солидарност Судот смета дека при определу-
вање на основите и мерилата за утврдување редот 
на првенство за добивање стан треба да се обез-
беди доминантно влијание на основите кои ја* изра-
зуваат станбената состојба на работниците. 

Со оглед на тоа што при распределбата на ста^ 
нови основот работен стаж има доминантно влија- -
ние во однос на станбената состојба. Судот смета 
дека членот 33 од Правилникот не е. во согласност 
ср уставното начело на заемност и солидарност. 

6. Судот, по сопствена иницијатива, утврди дека 
во член 38. од Правилникот е предвидено за реша-
вање на станбени прашања работниците со посебни 
овластувања, ВКВ и КВ работниците да добиваат 
уште по 10 бода. 

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи самоуправно право е на работниците 
да ги утврдат основите и мерилата за доделување 
станови на користење. Доколку работниците пред-
видат да се врши распределба на станови на дефи-
цитарни стручни кадри Судот смета тие се должни 
во самоуправниот општ акт да ги предвидат кадри-
те што ќе се сметаат за дефицитарни, висината и 
изворите на средствата што ќе се издвојуваат за так-
вите кадри, како и основите и мерилата и постап-
ката за распределба на овие станови. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 38 
од Правилникот како стручни кадри се наведени 
сите работници со посебни овластувања и одговор-
ности, ВКВ и КВ работниците и на тој начин не се 
предвидени кадрите што ќе се сметаат за дефи-
цитарни, не се утврдени ' изворите и. висината на 
средствата за решавање на станбените потреби на 
овие работници ниту, пак, се утврдени основите, 
мерилата и постапката за утврдување редот на пр-
венство за доделување станови на овие работници, 
Судот смета дека тој член не е во согласност со 
член 42 и 42-а од Законот за станбени односи. 

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

У. бр. 183/87 
25 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на _ Уставниот суд на Македонија, 
Дгр Фиданчо Стоев, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Рецепи Агим од 
Скопје, ул. „Антон Попов" бр. 4/43, против тужените 
Ахмети Бајрам, Џељал Сабедин и Ахмети Сабедин 
сите од Скопје, ул. „Антон Попов" 10 бр. 8. Вредност 
на спорот 50.000 динари. 

Се повикува тужениот Џсљал Сабедин од скоп-
је да се јави во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас во овој суд, или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, ќе биде застапував од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, XI П. 
бр. 1281/83. (146) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителката 

б е ќ и р и Шеќибе од е. Слатина, против тужениот 
Зеќири Кенан: од е. Шемшево, а сега оо непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот Зеќири Ќенан да се јави 
во рок од. 30 дена по објавувањето на огласот, да 
-достави адреса или* овласти полномошник кој ќе го 
застапува во зваа постапка. 

Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му 
постави привремен застапник кој ќе го застапува во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 785/88. 
(138) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот ХаОшф Џе-
дадини од е. Пал.атица, против тужениот Неим Фаик 
Џеладоини од Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бб, сега 
на привремена работа во СР Германија со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Неим Фаик Џеладини да 
се јави во судот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот, да достави точна адреса или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува. По исте-
кот на овој рок, судот ќе му постави привремен 
застапник преку Центарот за социјални работи во 
Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 949/88. 
^ ! (141) 
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Пред овој суд .се води спор за долг по тужбата 
на тужителот Мемедовиќ Рамадан од Тетово, ул. 
„Иво Рибар Лола" бб. против тужениот Идризи Ќе-
рим Сами од населба Дреновац, Тетово, со непоз-
ната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот Идри зи Ќерим Сами од 
Тетово да .се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, судот ќе, му постави привремен застапник кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 1 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 948/88. 
(142) 

СОДРЖИНА 
Страна 

516. Закон за утврдување на катастарскиот при- ' 
ХОД — — — — — 

517. Закон за младинските задруги — — — 
518. Закон за забрана на пушењето во јавни 

и работни просторни — — — — — 
519. Закон за дополнување на Законот за си-

стемот на финансирањето на општините 
и Републиката — — — 

520. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за републичките даногрх на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 

521. Закон за изменување и .дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги — — 

522. Измени на Републичкиот буџет за 1988 
година — — — — — — — — — 

523. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за патишта — — — — — — 

524. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за договорни организации 
здружениот труд — — — — — 

525. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прометот на стоки и услугите 
во прометот на стоки 

526. Закон -за изменување и дополнување на 
Законот за државната управа 

527. Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за измена на Одлуката 
за утврдување стапките на придонесите 
на Републичката заедница на културата 
за 1988 година — — — — — — — 

528. Одлука за именување членови на Комиси-
јата за утврдување предлог за именување 
директор на ООЗТ Клиника за очни бо-
лести при Медицинскиот факултет — 
Скопје — -т- — .— — — — — — 

529. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на РО Музеј на Македонија — 
Археолошки, Етнолошки и Историски — 
Скопје — — — — — — — — — 

530. Одлука за разрешување и.именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за нефрологи-
ја при Медицинскиот факултет во Скопје 

531. Одлука за разрешување и именување ^прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за пулмоло-
ш ј а и алергологија при Медицинскиот фа-
култет — Скопје — — — — — — 

532. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники 

. при Стоматолошкиот факултет во Скопје 
533. Одлука за разрешување и именување прет-

ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за токсиколо-
гија и ургентна интерна медицина при 
Медицинскиот факултет — Скопје — — 

на 
— 6 1 2 

— — — — 613 

— — 615 

616 

616 

616 

616 

617 

617 

617 

617 

618 

61$ 

— — — 618 

618 

534. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
'работоводен орган на Национални пар-
кови и ловишта — Скопје — — — — 

535. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на 'Општествената заедница во 
Советот на ООЗТ — Институт за пато-
лошка физиологија и нуклеарна медицина 
при Медицинскиот факултет во Скопје — 

536. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за кожни и ве-
нерични болести при Медицинскиот фа-
култет во Скопје — — — — — — 

537. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Заводот, за водостопан-
ство на СРМ — Скопје — 

538. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Институтот за социолошки и по-
литичко-правни истражувања — Скопје — 

539. Одлука за определување потписник на Са-
моуправната спогодба за здружување на 
средства за подигање, чување, одржување, 
заштита и користење на споменик фигура 
на словенските просветители браќата Ки-
рил и Методиј во Скопје, за именување 
член на Одборот за подигање на споме-
никот и за именување член на Коорди-
национото тело за следење и реализација 
на Самоуправната спогодба — <— — — 

540. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Одборот за доделување на награ-
дата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" — — 

541. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на РО — Македонски народен 

542. Одлука за определување делегат во Коор-
динациониот одбор на Општествениот со-
вет за Републичкиот секретаријат за фи-
нансии — — — — — — — — — 

543. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за именување директор на Вишата 
земјоделска школа во Битола — — — 

544. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ — Клиника за детски 
болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — —- — 

545. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Трудово право за III година — — 

546. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Алгебра за VI одделение со Збир-
ка задачи — — — — — — — — 

547. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Геометрија за VI одделение • со 
збирка задачи — — — 

548. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Работна тетратка по математика за 
V одделение — — — — — — — —; 

549. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Геометрија за VIII одделение со 
збирка задачи — — — — — — — 

550. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Латински јазик за IV година — — 

551. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Управно право за IV г о д и н а — — 

552. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Увод во правото г— — — — — 

553. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 61/87 од 25 мај 1988 година — — 

554. Одлука на Уставниот, суд на Македонија, 
У. бр. 163/87 од 25 мај 1988 година —Ј — 
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