
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва но потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. Број 9 

Среда, 8 март 1989 
С к о п ј е 

Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесу-
ва 40.000 динари. Овој број чини 1.500 
дин. Жиро сметка 40100:603-f2498 

112. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот ,буџет за 1989 година („Службен 
весник на СРМ“, бр. 50/88), а во врска со член 53 
став 1 точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („Сл. весник 
на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 
28/88 и 51/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица во износ од 140.000.000 
динари, на собранијата на општините: 

— Крива Паланка 90.000.000 динари 
— Крушево 50.000.000 динари 
2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука опш-

тините ќе ја вратат најдоцна до 31. V. 1989 година. 
3. За користењето и враќањето на средствата 

ќе се склучи договор помеѓу извршните совети на 
собранијата на општините, на кои им е дадена по-
зајмицата и Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија." 

Бр. 23-590/1 Претседател 
3 март 1989 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

Корисници 

113. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Зако-
нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ 
број 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 
ОПШТИНИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката, утврдени 

во Законот за привремено утврдување на Проекци-
јата на платниот биланс на Југославија за 1989 го-
дина, во противвредност од 83.372.160.000 динари 
може да се користат за: 
1. стоковни плаќања во износ до 56.525.500.000 дин. 
2. нестоковни плаќања во износ до 3.192.300.000 дин. 
3. девизна резерва во износ до 23.654.360.000 дин. 

Средствата од став 1 на овој член ја претста-
вуваат динарската противвредност на девизите пре-
сметани по курсот од 5,210,76 динари за еден САД 
долар. 

Член 2 
Средствата од член 1, точка 1 и 2 на оваа од-

лука се распоредуваат на следниве корисници. 

Стоковни Нестоковни Вкупно 
плаќања плаќања динари 

1. Собрание на СРМ 659.000.000 15.000.000 674.000.000 
2. Извршен совет на Собранието на СРМ — 78.000.000 78.000.000 
3. Управа за заеднички работи 688.000.000 625.000.000 1.313.000.000 
4. МАНУ 155.000.000 125.000.000 280.000.000 
5. Републички секретаријат за народна одбрана 459.000.000 — 459.000.000 
6. РСВР 3.588.000.000 192.000.000 3.780.000.000 
7. Дирекција за републички стоковни резерви 31.265.000.000 — 31.265.000.000 
8. Републички комитет за образование, култура и 

физичка култура — 21.000.000 21.ООО .000 
9. Републички штаб за територијална одбрана 2.605.000.000 — 2.605.000.000 

10. Републичка комисија за културни врски со стран-
ство 13.000.000 80.000.000 93.000.000 

11. Републичка комисија за односи со верските за-
едници — 65.000 .000 65.000.000 

12. Републички завод за статистика 121.000.000 — 121.000.000 
13. Архив на Македонија 422.000.000 35.000.000 457.000.000 
14. Републички комитет за наука, технолошки раз-

вој и информатика 4.429.000.000 - 38.400.000 4.467.400.000 
15. Републички хидрометеоролошки завод 1.335.000.000 5.000.000 1.340.000.000 
16. Републичка заедница за заштита од градобијност — 966.400.000 966.400.000 
17. ЦК на СКМ — 14.000.000 14.000.000 
18. Сојуз на синдикатите на Македонија — 22.000.000 22.000.000 
19. СОК 521.000.000 — 521.000.000 
20. Народна банка 35.000.000 5.000.000 40.000.000 
21. НИ П „Нова Македонија“ 9.782.000.000 703.500.000 10.485.500.000 
22. За финансирање на посебни намени, проект „К“ 333.500.000 — 333.500.000 
23. Собрание на град Скопје 15.000.000 зо.ооо.ооо 45.000.000 
24. Општински органи и организации 1oo.ooo.ooo 120.000.000 220.000.000 
25. Стопанска комора на Македонија 52.000.000 52.ооо.ооо 
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Член 3 
За користење на средствата од член 1, став 1, 

точка 3 на оваа одлука, како и за средствата наме-
нети за општинските органи и организации до износ 
од 4.000.000 динари за секое одделно барање одлу-
чува републичкиот секретар за финансии. 

Член 4 
За користењето на девизите, наредбодателот за 

одделен корисник му поднесува на Републичкиот 
секретаријат за финансии извештај тримесечно, ку-
мулативно во рок од 5 дена по истекот на тримесеч-
јето, а годишниот извештај до 15 јануари 1990 го-
дина. 

Член 5 
Републичкиот секретар за финансии ќе се гри-

жи за спроведувањето на оваа одлука. 
За користењето на девизите, Републичкиот се-

кретаријат за финансии му поднесува шестомесечен 
извештај на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 23-489/1 
3 март 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

114. 
Врз основа на член 190 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88) и члеn 26 од Законот за правосудниот ис-
пит („Службен весник на СРМ“ бр. 26/80 и 7/88), 
републичкиот секретар за правосудство и управа 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ 

ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува на-

чинот на полагање на правосудниот испит, пријаву-
вањето на испитот, содржината на записникот за 
полагањето и издавањето на уверение за положе-
ниот испит. 

Член 2 
Пријава за полагање на правосудниот испит се 

поднесува до Републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на правосудството најдоцна еден 
месец пред испитната сесија во која се полага ис-
питот. 

Кон пријавата се приложува доказ за завршен 
правен факултет и доказ за времето поминато на 
правни работи. 

Член 3 
Претседателот на Испитната комисија го одре-

дува времето и местото за полагање на испитот. ч 
Кандидатот кој ги исполнува условите за пола-

гање на правосуден испит се известува за времето 
и местото на полагањето на испитот најдоцна 8 
дена пред денот определен за полагање на писме-
ниот дел од испитот. 

Член 4 
Полагањето на правосудниот испит започнува 

со писмениот дел од испитот по предметите кривич-
но право и граѓанско право и тоа првиот ден се 
полага кривично право, а вториот ден граѓанско 
право. 

На писмениот дел од испитот, кандидатот ре-
шава определен правен случај од практиката со 
примена на прописите од соодветната област. 

Задачата за писмениот дел од испитот ја опре-
делува членот на Испитната комисија кој испитува 
по соодветниот предмет. 

Испитувачот може да определи секој кандидат 
да решава посебен правен случај, кандидатите да 
се поделат во групи и на секоја група да и се даде 
соодветна задача или сите кандидати да решаваат 
иста задача. 

Член 5 
Писмениот дел на правосудниот испит се изве-

дува во присуство на член на испитната комисија 
или негов заменик и секретарот на Комисијата. 

При соопштување на писмената задача, претсе-
дателот или членот на Комисијата ги предупредува 
кандидатите за одредбите од Правилникот на кој 
се должни да се придржуваат за време на полага-
њето на испитот. 

Член 6 
Писмената задача се предава пред истекот на 

времето предвидено за изработка на задачата. 
Членот на Испитната комисија кој ја определил 

писмената задача, по завршувањето на усниот 
дел од испитот по соодветниот предмет, ќе ги за-
познае членовите на Испитната комисија и канди-
датот со успехот кој го покажал кандидатот на 
писмениот испит. 

Член 7 
-Усниот дел на испитот се полага по сите пред-

мети наеднаш. 
Комисијата може да определи усниот дел на 

испитот да се полага и во два дела и тоа во 
првиот дел по предметите: кривично право (матери-
јално и процесно) и општествено уредување на 
СФРЈ и СРМ, организација на правосудството и уп-
равно право,- а во вториот дел по предметите: гра-
ѓанско право (материјално и процесно), стопанско 
право и трудово право. 

Член 8 
За текот на испитот се води записник во кој се 

внесуваат следниве податоци: име и презиме на кан-
дидатот, состав на Комисијата, време на полагањето 
на испитот, испитни прашања по кои кандидатот се 
испитува, оценка за испитот и други поважни забе-
лешки во текот на испитот. 

Кон записникот се приложуваат и писмените за-
дачи на кандидатот. 

Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите и секретарот на Комисијата, 

За кандидатите кои полагаат правосуден испит 
се води евиденција во органот на управата надле-
жен за работите на правосудството. 

Член 9 
Уверението за положениот правосуден испит со-

држи: презиме и име на кандидатот, година и ме-
сто на раѓање, каде и кога дипломирал на правниот 
факултет, датумот кога го положил правосудниот 
испит, назив на комисијата пред која го положил 
испитот, број и датум на издаденото уверение, пот-
пис на претседателот на Испитната комисија и служ-
бен печат. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-151/3 
8 февруари 1989 година 

Скопје 

Републички секретар 
за правосудство и управа, 
Михајло Маневски, с. р. 
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115. 
Врз основа на член 190 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88) и член 26 од Законот за правосудниот ис-
пит („Службен весник на СРМ“ бр. 26/80 и 7/88), 
републичкиот секретар за правосудство и управа 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ПРАКТИКАТА 

НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ПРАВНИЦИ ВО 
ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се определува начинот на 

вршењето на практиката на приправниците — дипло-
мираните правници во правосудните органи (редов-
ните судови, судовите на здружениот труд, судовите 
за прекршоци, јавните обвинителства и јавните пра-
вобранителства). 

Член 2 
Определувањето на начинот на вршењето на при- -

правничката практика има за цел приправниците да 
се оспособат за вршење на работи и работни зада-
чи на кои се распоредуваат како и да се подготват 
за полагање на правосудниот испит. 

Член 3 
Приправниците наизменично се распоредуваат за 

вршење на одделни работи и задачи и во текот на 
приправничката практика се запознаваат и остручу-
ваат за извршување на сите работи и задачи од де-
локругот на правосудните органи. 

' 
Член 4 

Приправниците кои вршат приправничка практи-
ка во општински суд се распоредуваат: 

— еден месец на работи во судската управа ич 
писарница; 

— еден месец на работи во врска со преносот 
на недвижности; 

— четири месеци на работи во процесното од-
деление; 

— три месеци на работи во вонпроцесно одде-
ление; 

— еден месец на работи во врска со платни на-
лози; 

— еден месец на работи на извршување; 
— три месеци на работи на истрага; 
— четири месеци на работи во кривичното и 

одделението за малолетници i 
— два месеци на работи во одделението за сле-

дење на општествените одноои и појави и за суд-
ската практика, 

Приправниците до истекот на стажот од две го-
дини се упатуваат на практика и во други право-
судни органи каде се распоредуваат на соодветни 
работи и задачи. 

Член 5 
Ако во седиштето на општинскиот суд нема ок-

ружен суд, приправниците за времето кое треба да 
го поминат во окружен суд се распоредуваат на из-
вршување на работи во процесното и кривичното од-
деление, за што одлучува претседателот на судот 
по консултација со приправникот. 

Ако во седиштето на судот нема јавно обвини-
телство, приправничката практика на работите на 
истрагата и во кривичното одделение се продолжува 
уште за по еден месец. 

Член 6 
Приправниците кои вршат приправничка практи-

ка во окружен суд се распоредуваат: 
— еден месец на работи во судската управа и 

писарница; 
— четири месеци на работи во процесното од-

деление; 
— три месеци на работи на истрага; 

— три месеци на работи на првостепена кривич-
на надлежност; 

— два месеци на работи на второстепена кри-
вична надлежност; 

— два месеци на работи во одделението за сле-
дење на општествените односи и појави и судската 
практика. 

Приправниците до истекот на стажот од две 
години се упатуваат на практика 5 месеци во оп-
штински суд, а останатото време во другите право-
судни органи каде се распоредуваат на соодветни 
работи и задачи. 

Член 7 
Приправниците кои вршат практика во окружен 

стопански суд, се распоредуваат: 
— еден месец на работи во судската управа и 

писарница; 
— два месеци на работи во врска со судскиот 

регистар; 
— четири месеци на работи во процесното од-

деление; 
— два месеци на работи со платни налози; 
— четири месеци на работи по стопански пре-

стапи; 
— три месеци на работи на извршување на од-

луките; 
— два месеци на работи во одделението за сле-

дење на општествените односи и појави и судската 
практика. 

Приправниците до истекот на стажот од две го-
дини се упатуваат на практика 5 месеци во општин-
ски суд, а останатото време во другите правосудни 
органи, каде се распоредуваат на соодветни работи 
и задачи. 

Член 8 
Приправниците кои вршат приправничка прак-

тика во основен суд на здружениот труд се распо-
редуваат: 

— еден месец на работи во врска со водење на 
Записници и писарница; 

— една година на работи во врска со спорови 
од областа на самоуправните и работните односи, 

— два месеци на работи во одделението за сле-
дење на општествените односи и појави и судската 
практика. 

Приправниците до истекот на стажот од две го-
дини се упатуваат на практика 5 месеци во- оп-
штински суд, 2 месеци во окружен стопански суд. 
а останатото време во другите правосудни органи 
каде се распоредуваат на соодветни работи и за-
дачи. 

Член 9 
Приправниците кои вршат практика во општин-

ски суд за прекршоци се распоредуваат: 
— два месеци на работи во врска со водење 

на уписници, работа на судска писарница и огласу-
вање на правосилноста на решенијата за прекршоци, 

— шест месеци на работи во врска со водење 
на прекршочната постапка и донесување на реше-
нија за прекршок,-

— два месеци на работи во врска со донесува-
ње на решение за прекршок во скратена постапка, 

— два месеци на работи во извршното одделе-
ние на судот за прекршоци; 

— два месеци на работи во врска со следење 
на општествените односи и појави и практиката на 
судовите за прекршоци. 

Приправниците до истекот на стажот до две 
години се упатуваат на практика 5 месеци во оп-
штински суд, а останатото време во другите пра-
восудни органи, каде се распоредуваат на соодвет-
ни работи и задачи. 

Член 10 
Приправниците кои вршат практика во општин-

ско и окружно јавно обвинителство се распореду-
ваат: 
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— еден месец на работи во врска со прием и 
експедиција, внатрешна распределба на пријавите, 
предметите и другите списи, заведување и разведу-
вање ВО УПИСНИЦИ; 

— три месеци на работи по кривични пријави 
од кои два месеци по кривични пријави против поз-
нати полнолетни и малолетни сторители а еден ме-
сец по пријави против непознати сторители и подне-
соци од управна и граѓанска материја; 

— седум месеци на работа по кривични предме-
ти од кои четири месеци исклучително на проучува-
ње на предмети и на изготвување на одлуки, а пре-
останатите три месеци на работа по предмети и 
застапување на обвиненија пред судовите како и 
постапување и пред судија за малолетници; 

— два месеци на работи во врска со следење и 
проучување на општествените појави и односи и суд-
ската практика и изготвување на информативни ма-
теријали; 

— еден месец на работи во врска со работите на 
јавно обвинителската управа,-

— два месеци на практика во повисоко од-
носно пониско јавно обвинителство; 

— еден месец на работи по вонредни правни 
лекови; 

— седум месеци на практична работа во други 
правосудни органи и тоа општински суд, окружен 
суд, окружен стопански суд и основниот суд на 
здружен труд. 

Член 11 
Приправниците кои вршат практика во општин-

ски јавни правобранителства се распоредуваат: 
— еден месец на работи во врска со водење 

на уписници и работи на писарница; 
— еден месец на ра“боти во врска со работи 

на управа на јавното правобранителство; 
— шест месеци на подготвување на тужби и 

други правни средства во спорови во кои правобра-
нителството е овластено да ги застапува имотните 
интереси; 

— два месеци на работи на правна помош за 
кои е овластено јавното правобранителство; 

— два месеци на работи во одделението за сле-
дење на општествените односи и појави, судската 
практика и практиката на јавните правобранител-
ства. 

Приправниците до истекот на стажот од две го-
дини се упатуваат на практика 5 месеци во ,општин-
ски суд, а останатото време во другите правосудни 
органи и органите на управата, каде се распореду-
ваат на соодветни работи и задачи. 

Член 12 
За остварување на приправничката практика на 

секој приправник се донесува програма во која се 
определуваат најконкретните работи што треба да 
се вршат, работникот што се. грижи и му помага 
на приправникот во вршењето на работите и еви-
денцијата што се води за извршените работи. 

Член 13 
Според одредбите на овој правилник се распо-

редуваат и волонтерите, како и дипломираните прав-
ници кои во правосудните органи се упатени на 
практика од други органи, организации и заедници, 
на кои практиката им е потребна заради стручно 
оспособување и стекнување знаења за полагање на 
правосудниот испит. 

Член 14 
Раководителот на правосудниот орган се грижи 

за примената на одредбите на овој правилник, за 
донесување на програмата за остручување на при-
правниците, за распоредување на соодветни работи 
и задачи, за рамномерно упатување на приправник 
на практика во други органи и за водење на потреб-
ната евиденција за работите и задачите што ги врши 
приправникот. 

Член 15 
Во дневникот што го водат приправниците во 

вршењето на приправничката практика се внесуваат 
видот на работите и задачите што ги извршуваат, 
времето поминато на тие работи и задачи и закон-
ските прописи што се применуваат. 

Податоците содржани во дневникот ги потврду-
ва работникот под чиј надзор и со чија помош 
приправникот ја врши приправничката практика. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-151/3 
8 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство и управа, 
Михајло Макевски, с. р. 

116. 
Врз основа на член 27 став з од Законот за 

Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. 30/77, 29/83 и 36/88), р е п у б л и ч к и о т секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА 
И НОСЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА ОД УЧЕНИЦИТЕ 
И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ОБ-

РАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува видот, 

составот, бојата и кројот на униформата, ознаките 
на униформата и носењето на униформата од уче-
ниците и редовните студенти во Центарот за обра-
зование на кадри за безбедност и општествена са-
мозаштита (во натамошниот текст: Центарот). 

Член 2 
Учениците имаат зимска, летна и работна уни-

форма и тоа: 
— I и II година имаат работна униформа; 
— III и IV година имаат зимска и летна уни-

форма. 
Редовните студенти имаат зимска и летна уни-

форма. 
Учениците и редовните студенти имаат и дело-

ви кои што припаѓаат покрај униформата. 

II. ВИД, СОСТАВ, БОЈА И КРОЈ НА УНИФОРМАТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ 

1. ЗИМСКА УНИФОРМА 

а) За ученици и редовни студенти 

Член з 
Зимската униформа на учениците и редовните 

студенти се состои од: блуза, панталони, шапка, капа 
титовка, кошула со долги ракави, вратоврска, пуло-
вер, ветровка со влошка, кожни нараквици, теренски 
кондури, длабоки чевли и зимски чорапи - доко^ 
леници. 

Член 4 
Деловите од зимската униформа на учениците 

и редовните студенти го имаат следниот крој и бо-
ја и тоа: 

1. Блузата е од камгарн со„ отворени ревери и 
благо изразен струк и мора да е доволно комотна. 

Блузата е поставена и има по еден џеб на двете 
внатрешни страни. 
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Ракавите на блузата се долги до половината 
на дланката на природно опуштена рака. Блузата 
однапред се закопчува со четири копчиња од жолто 
патичирана боја со пречник 22 мм, на кои во вид 
на испупчен релјеф е изработена петокрака ѕвезда. 
Колчињата се сошиени на десната страна од блузата 
на подеднакво меѓусебно растојание. 

На блузата од надворешната страна на градите 
и на долниот дел на двете страни, се наоѓа по 
еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со 
копче од жолто патинирана боја со пречник од 16 
мм, на кои во вид на испупчен релјеф е изработена 
петокрака ѕвезда. Широчината на горните џебови 
е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. 
Широчината на долните џебови е од 16 до 20 см, а 
должината од 18 до 23 см. 

Нарамениците се од истиот материјал како и 
блузата, кои до ракавот се со широчина од 60 мм, 
а при врвот се 44 мм. Нарамениците со едниот крај 
се сошиени на ракавот, а другиот крај кој се завр-
шува во форма на тап агол се закопчува до око-
лувратникот со копче од жолто патинирана боја 
со пречник од 14 мм, на кое во вид на испупчен 
релјеф е изработена петокрака ѕвезда. 

Блузата одназад има прорез кој започнува на 
од 6 до 8 см под половината. 

На околувратникот од блузата на двата краја . 
однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од 
кој е изработена и блузата, со должина од 4 см, 
а широчина 3,5 см, -порабен со испуска од оловно 
бела боја со широчина од 3 мм. 

Блузата е оловно сина боја. 
2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој 

Од страните имаат испуска од егализир светло сина 
боја, со широчина од 20 мм. Од двете страни и 
одназад на десната страна панталоните имаат по 
еден џеб, а однапред од десната страна еден мал 
џеб и потребен број полу гајки за ремен со широ-
чина од 4,5! см. 

Ногавиците на панталоните се без манжетни и 
на долниот крај се широки 22 см, а од внатрешната 
страна на долниот дел ногавиците се опшиени со 
лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците 
во висина на коленото е прошиена свилена постава. 

Панталоните се оловно сина боја. 
3. Шапката е од камгарн, со вообичаен крој со 

благо свиткан данцет. 
Сонцебранот е од целулоид или сличен матери-

јал, со црна боја, со раб опшиен со кожа. На сон 
небраноt на околу 5 мм од надворешниот раб е 
сошиен буриташ од оловна бела боја со ширина 
од 6 мм. 

Подбрадокот на шапката е од ист материјал 
како и сонцебранот со широчина од 16 мм, со две 
гајки од ист материјал со кои се прилагодува него-
вата должина и со краевите е прицврстен кон бор-
тот со две копчиња од жолто патинирана боја со 
пречник од 14 мм. 

Данцетот на шапката е опшиен, со испуска олов-
на боја со широчина од 2 мм. Шапката од внатре 
е поставена, а при дното има потница со широчина 
од 4 см. 

Однапред, на средината на бортот од шапката 
на златно жолтата подлога се носи петокрака ѕвез-
да со пречник од 58 мм, сметајќи од врвовите на 
спротивните краци. Петокраката ѕвезда е метална, 
однапред емајлирана со црвена боја и малку изда-
дена нанапред. 

Шапката е оловна сина боја, а бортот темно 
сина боја со широчина од 4 см. 

4. Капата титовка е од камгарн со вообичаен 
крој. Однапред е висока од 5 до 6 см, на средината 
од 9 до 10 см, а одназад од 5 до 7 см. 

На средината на капата титовка, однапред, врз 
златно-жолтата подлога се носи петокрака ѕвезда 
со пречник од 28 мм, сметајќи од врвовите на спро-
тивните краци. Петокраката ѕвезда е метална, од-
напред емајлирана со црвена боја и малку издадена 
нанапред. 

Капата титовка е оловно сина боја. 

5. Кошулата со долги ракави е изработена од 
пуплин или друга слична ткаенина, со вообичаен 
крој во светло сина боја. 

6. Вратоврската е темно сина боја со вообичаен 
крој и должина. 

7. Пуловерот е изработен од волнено предиво 
со вообичаена широчина и должина, оловно сина 
боја. 

8. Ветровката со влошка е од мешавина на па-
мучно-синтетичка ткаенина темно сина боја и поста-
вена со свилена ткаенина во соодветна боја. Од ра-
мената до висината на градите и преку грбот е за-
јакната и има влошка која допира до ракавите и 
може да се вади. Ветровката има појас и ,ќулавка 
кои се од иста ткаенина како и ветровката. Ќулав-
ката е изработена така да ја покрива капата со 
заштитникот и е поставена со ткаенина во соодвет-
на боја. 

Ветровката има четири обични копчиња во еден 
ред. Колчињата и закачката се иста боја како тка-
енината. 

На левата и десната страна на градите се вре-
жани вертикално поставени џебови, нормална голе-
мина кои се затвораат со патент-затворач. 

На долниот дел од двете страни ветровката има 
по еден длабок џеб. со преклоп. Џебовите се широ-
ки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под 
нив, од страна се наоѓа уште по еден џеб со иста 
големина. Ветровката, на левата страна од горе има 
внатрешен џеб косо поставен кој служи за држење 
на документи. 

На појасот на десната страна од ветровката се 
наоѓаат отвори на кои се прицврстува футрола за 
носење на пиштол. Отворите се зајакнати со кожна 
нашивка. 

На долниот дел на ракавите од ветровката се 
наоѓа појас од ист материјал, долг 11 см и широк 
4 см, кој се закопчува со копче во иста боја како и 
ветровката. На оддалеченост од 6„ см е сошиено 
уште едно копче. 

Ветровката е со соодветна должина и достигну-
ва во височина на колениците. 

Ветровката има нараменици од иста ткаенина 
и изработени се така да може на нив да се навле-
чат нарамениците со ознаките на звањата. 

Нарамениците со ознаките на звањето, кои се 
носат на ветровката, се иста боја и изработени од 
ист материјал како и ветровката. Ширината на овие 
нараменици до ракавите е 60 мм. а при врвот 45 мм. 

9. Кожните нараквици се вообичаен крој со раз-
двоени прсти, црна боја, а од внатрешната страна 
се поставени со крзно. 

10. Длабоките чевли се со вообичаен крој, црна 
боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно. 

11. Теренските кондури се од мрсен спорт-бокс, 
со кожен меѓу ѓон и надворешен ѓон од гума. На 
нив се нашиени глуждници за околу 8 см над 
глуждот. 

12. Зимските чорапи — доколеници се изработу-
ваат од памучно предиво со вообичаен крој и имаат 
оловно сика боја. 

13. Ознаките на звања на ученик и студент се 
изработуваат од ист материјал како и блузата од-
носно ветровката и се прилагодени да можат да се 
вадат од нарамениците. 

f 
б) За редовни студентки 

Член 5 
Зимската униформа на редовните студентон се 

состои од: блуза, здолниште, капа беретка, кошула 
со долги ракави, вратоврска, пуловер, ветровка со 
влошка, кожни нараквици, чизмички и зимски хула-
хоп чорапи.' 

Член 6 
Блузата, кошулата со долги ракави, вратоврска-

та, ветровката со влошка, пуловерот и кожните на-
раквици од зимската униформа се изработени од 
ист материјал, со изглед, боја и крој како соодвет-
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ките делови од зимската униформа за учениците и 
редовните студенти, со тоа што нивниот крој е при-
лагоден според анатомската конструкција на же 
ната. 

Останатите делови на зимската униформа за ре 
довните студентки го имаат следниот крој и боја, 
и тоа-. 

1. Здолништето е од камгарн, со вообичаен крој. 
Одвнатре е поставено со свилена ткаенина во соод-
ветна боја. Однапред има две фалти, а одназад 
две опшивки. На појасот има потребен број гајки 
за ремен. Од левата страна се закопчува ср три 
копчиња или, со патент-затворач и со едно копче 
на појасот. Здолништето е оловно сина боја. 

2. Капата беретка е од камгарн, со вообичаен 
крој. Напред на златно жолтата подлога се носи пе-
токрака ѕвезда во форма и големина на петокрака 
ѕвезда која се носи на капата титовка. 

3. Зимските хула-хоп чорапи се со вообичаен 
облик и должина, зајакнати на прстите и петиците, 
со светлосмеѓа боја. 

4. Чизмичките се вообичаен крој, со полувисока 
петица и без украси. Сарите се меки и допираат до 
потколениците. Чизмичките се црна боја, а од вна-
трешната страна се поставени со крзно. 

2. ЛЕТНА УНИФОРМА 

а) За учениците и редовните студенти 

Член 7 ' 
Летната униформа на учениците и редовните 

студенти се состои од: кратка виндјакна, панталони, 
кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за 
дожд, плитки чевли и чорапи. 

Член 8 
Деловите од летната униформа го имаат следниот 

крој и боја и тоа.-
1. Кратката виндјакна е од платно, од внатре 

е поставена со нашиен и превиткано положен околу-
вратник. 

Виндјакната однапред се закопчува со патент-
затворач до под грлото, а реверите се прилагодени 
за отворање. 

На виндјакната, однапред на надворешната стра-
на нашиени се два џеба. 

Виндјакната има појас и манжетни кои се изра-
ботени од плетен материјал. 

Виндјакната е темно сина боја, а колчињата на 
џебовите и на рамениците се оловно сина боја. 

Нарамениците на виндјакната се од иста ткае-
нина како и виндјакната и се изработени така да на 
нив може, да се навлечат нараменици со ознаки на 
звањата за ученик односно студент. 

Нарамениците со ознаките за звања кои се но-
сат на виндјакната се иста боја и изработени од 
иста ткаенина како и виндјакната. Ширината на 
овие нараменици до ракавите е 60 мм., а при врвот 
45 ММ. 

2. Панталоните се од тергал и се ист крој, боја 
и испуска како и панталоните за зимската уни-
форма. 

3. Кошулата со кратки ракави е изработена од 
мешавина на памучно и синтетичко влакно, со на-
шиен и превиткано положен околувратник. 

Кошулата со кратки ракави однапред е порабена, 
а се закопчува со копчиња со пречник од 10 мм. 
од иста боја како и ткаенината од која е израбо-
тена кошулата. Кошулата во горниот дел е отво-
рена. 

На кошулата однапред на градите има два џеба 
со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ши-
рината на џебовите е од 12 до 14 см, а должината 
од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е широка 
од 2,5 до 3,5 см. 

Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина 
како и кошулата и изработени с?е така да може на 
нив да се навлечат нарамениците со ознаките за 
звањата за ученик односно студент. 

Нарамениците со ознаките за звањата кои се 
носат на кошулата се оловно сина боја и се израбо-
тени од тергал. Широчината на овие нараменици 
до ракавите е 60 мм., а при врвот 40 мм. 

4. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска 
ткаенина и има ќулавка прилагодена за- вадење 
и ремен од иста ткаенина како и мантилот. Манти-
лот за дожд е прилагоден за прикопчување на влош-
ката на ветровката. 

Мантилот за дожд допира до половината на 
листовите на нозете и се закопчува со три копчиња 
во оловно сина боја. 

Однадвор од левата и десната страна на манти-
лот за дожд врежани се коси џебови со вообичаена 
големина. 

Мантилот за дожд од околувратникот до среди-
ната на градите и преку плеќите зајакнат е со иста 
ткаенина. На плеќите под зајакнувањето, како и 
под поработ. -вшиена е мрежеста лента која овоз-
можува испарување на потта. 

На задниот дел се наоѓа прорез покриен со ка-
пак. Мантилот за дожд е темно сина боја. 

Нарамениците на мантилот за дожд се од ист 
материјал како и мантилот и изработени се така 
да може низ нив да се навлечат нарамениците со 
ознаките за звањата. 

Нарамениците со ознаките за звања кои се но-
сат на мантилот за дожд се со иста боја и израбо-
тени од ист материјал како и мантилот за дожд. 
Широчината на овие нараменици до ракавите е 60 
мм. а при врвот 45 мм. 

5. Плитките чевли се вообичаен крој, со кожен 
или гумен ѓон и без украси. Чевлите се црна боја, 
со потпетици високи до 3 см. 

6. Чорапите се оловно сина боја, со вообичаена 
форма и длабочина и зајакнати на петиците и 
прстите. 

б) За редовните студентон 

Член 9 
Летната униформа на редовните студентки се со-

стои од.- кратка виндјакна, здолниште, капа-беретка, 
кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за 
дожд, плитки чевли и чорапи. 

Член 10 
Кратката виндјакна, мантилот за дожд, кошулата 

со кратки ракави и плитките чевли од летната уни-
форма на редовните студентки изработени се од 
ист материјал, боја, крој и изглед како и соодвет-
ните делови од летната униформа на учениците и 
редовните студенти, со тоа што нивниот крој е при-
лагоден спрема анатомската конструкција на же-
ната. 

Плитките чевли имаат потпетици во висина од 
4,5 см. 

Останатите делови на летната униформа го имаат 
следниот крој и боја, и тоа: 

1. Здолништето е од тергал со вообичаен крој. 
однапред има две фалти, а одназад две нашивки. 
Од левата страна се закопчува со три копчиња или 
патент-затворач со сино копче на појасот. Здолниш-
тето е оловно сина боја. 

2. Капата баретка е од тергал со вообичаен крој. 
Напред на златно жолтата подлога се носи петокра^ 
ка ѕвезда со форма и големина на петокрака ѕвезда 
што се носи на капата титовка. 

3. РАБОТНА УНИФОРМА НА УЧЕНИЦИ 

Член 11 
Работната униформа на учениците се состои од: 

панталони, капа титовка, кошула-блуза, чевли-патики, 
блуза со рол крагна и чорапи. 

Член 12 
Работната униформа на учениците е со след-

ниот крој и боја, и тоа: 
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1. Панталоните се од кепер платно во сива боја. 
Од двете страни и одназад панталоните имаат по 
еден џеб, а однапред од десната страна еден мал 
џеб и потребен број полугајки за ремен. На панта- -
лоните се ставаат прекурамки со ластик од ист ма-
теријал, со потребен број копчиња од предната и 
задната страна. 

Бочно, од двете страни на панталоните имаат по 
еден џеб со капаче. 

Ногавиците на панталоните се без манжетни, на 
долниот крај со широчина од 22 до 26 см, а од внат-
решната страна на долниот дел ногавиците се оп-
шиени со лента. 

2. Кошулата-блуза е од кепер платно сива боја, 
од двете страни однапред има по еден џеб со капа-
ци и испуски. 

На двата ракави-долги од предната страна имаат 
по еден џеб со капаци. 

3. Капата титовка е од кепер платно сива боја 
со вообичаен крој, а рабовите се опшиени со испу-
ска во бела боја. Однапред е висока од .5 до 6 см, 
на средината од 9 до 10 см, а одназад од 5 до 7 см. 

На средината на капата титовка однапред се 
носи петокрака ѕвезда со пречник од 28 мм, сметај-
ќи од врвовите на спротивните краци. Петокраката 
ѕвезда е метална, однапред црвено емајлирана и мал-
ку издадена нанапред. 

4. Чевлите-патиките се со вообичаен изглед во 
темно сива боја. 

5. Блузата со рол-крагна е од волна сива боја, 
со вообичаен крој. 

6. Чорапите се оловно сина боја и со вообичаен 
крој. 

Учениците од I и II година покрај работната 
униформа добиваат и ветровка. 

4. ДЕЛОВИ КОИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ 
УНИФОРМАТА 

Член 13 
Делови кои што припаѓаат покрај униформата 

се: опасач со прекурамник, ремен за панталони, го-
лема петокрака за шапка и мала петокрака за капа 
титовка. 

Опасачот е од кожа, широк 48 мм, поставен со 
тенка чоја светло сина боја и има три кожни гајки 
со метални алки жолто патинирана боја кои служат 
за носење на делови од опремата. На опасачот е пре-
курамник од кожа со широчина од 20 мм., поставен 
како и опасачот. 

Прекурамникот е од два дела кои однапред се 
закопчуваат со тока. 

Опасачот со прекурамникот и футролата за пиш-
тол се кафеава боја. 

Ременот за панталони е со должина од 80 до -
100 см, ширина 4 см, изработен е од .галантериска 
кожа кафеава боја, со дебелина од 2,5 до 3 мм. Ре-
менот се закопчува со тока ширина 4,5 см. и дол-
жина 7,5 см, изработена од матиран декапиран лим. 

III. ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА 

а) Ученици 

Член 14 
Учениците од I до IV година носат ознака на 

униформата која се состои од еден ширит сребрени-
каво бела боја, широк 20 мм кој е во водоравна ли-
нија сошиен на нарамениците, на растојание од 20 
мм од надворешниот раб на нарамениците и еден 
метален римски број (од I до IV) во зависност од 
годината во која е ученикот, а стои прицврстен во-
доравно на средината на ознаката. 

б) Редовни студенти и студенти 

Член 15 
Редовните студенти и студентон носат ознака на 

униформата која се состои од два ширита сребрени-
каво бела боја широки to мм, од кои првиот е во 

водоравна линија, а вториот во форма на тап агол 
сошиен на нарамениците. Првиот ширит е оддалечен 
20 мм од надворешниот раб на нараменицата, доде-
ка краците на вториот ширит се свртени спрема 
надворешниот раб на нарамениците и се оддалечени 
од неа 35 мм. 

Член 16 
Учениците, редовните студенти и студентките на 

виндјакната, блузата, ветровката, кошулите и манти-
лот за дожд, на 150 мм над лактот од левиот ракав 
носат пришиен амблем на Центарот на кој е испи-
шано ученик, односно студент. 

IV. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА 

1. Време на носење на униформата 

Член 17 
Учениците од I и II година носат работна уни-

форма за цело време на престојот во кругот на Цен-
тарот или во други случаи кога тоа е предвидено. 

Учениците од III и IV година носат зимска од-
носно летна униформа за цело време на престојот во 
Центарот и надвор од Центарот (кога излегуваат во 
град, заминуваат дома), како и при изведување на 
практичната настава. 

Член 18 
Редовните студенти носат униформа за време на 

следење на наставата и полагање по предметите ми-
лициска тактика и безбедност во сообраќајот, кога 
се на практична настава по овие предмети, за уче-
ство во манифестации или во други случаи кога тоа 
е предвидено. 

Член 19 
Учениците и редовните студенти се грижат уни-

формата и деловите кои што припаѓаат покрај уни-
формата да бидат чисти, уредни и истите да не се 
оштетуваат. 

Член 20 
Летната униформа учениците и редовните сту-

денти ја носат по правило од 1 мај до 15 октомври. 
Униформата се издава лично на ученикот од-

носно студентот и истата се носи комплетна без да 
се комбинира. 

Член 21 
По завршувањето на школувањето или губење на. 

статусот на ученик односно редовен студент, учени-
ците и редовните студенти ги враќаат униформите 
и деловите кои што припаѓаат покрај униформата. 

2. Време на траење на униформата 

а) Ученици - зимска униформа 

Член 22 
Времето на траење на поодделни делови на зим-

ската униформа за учениците изнесува: 
— за кошула со долги ракави, зимски чорапи 

— доколеници 12 месеци; 
— за блуза, панталони, шапка, вратоврска, капа 

титовка, теренски чезли, пуловер 24 месеци; 
— за ветровка со влошка, кожни ракавици 48 

месеци. 

б) Ученици — летна униформа 

Член 23 
Времето на траење на поодделни делови на лет-

ната униформа за учениците изнесува: 
— за пар панталони, кошула со кратки ракави 

со нараменици, плитки чевли и два пара чорапи 12 
месеци,-

— за кратка виндјакна и мантил за дожд 24 
месеци. 

в) Ученици — работна униформа 

Член 24 
Времето на траење на поодделни лебови на ра-

ботната униформа на учениците изнесува: 

\ 
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— за панталони, кошула-блуза од кепер платно, 
чевли-патики, два пара чорапи 12 месеци; 

— за капа титовка од кепер платно и блуза со 
рол крагна 24 месеци. 

г) Студенти — зимска униформа 

Член 25 
Времето на траење на поодделни делови на зим-

ската униформа за студентите изнесува: 
— за кошула со долги ракави и зимски чорапи-

доколеници 24 месеци; 
— за блуза, панталони шапка, капа титовка пу-

ловер, ветровка со влошка, вратоврска, кожни на-
раквици и теренски чевли 48 месеци. 

Времето на траење на поодделни делови на зим-
ската униформа за редовни студентон изнесува: 

— за кошула со долги ракави, два пара зимски 
хула-хоп чорапи 24 месеци; 

— за капа беретка, блуза, здолниште, ветровка 
со влошка, вратоврска, кожни нараквици, чизмички 
и пуловер 48 месеци. 

д) Студенти - летна униформа 

Член 26 
Времето на траење на пооделни делови на лет-

ната униформа за студенти изнесува: 
— за кошула со кратки ракави со нараменици, 

панталони, плитки чевли и два пара чорапи 24 ме-
сеци,-

— за кратка виндјакна и мантил за дожд 48 ме-
сеци. 

Времето на траење на поодделни делови на лет-
ната униформа за студентон изнесува: 

— за кошула со кратки ракави со нараменици, 
два пара чорапи и едно здолниште 24 месеци; 

— за плитки чевли, кратки виндјакна, капа бе-
ретка и мантил за дожд 48 месеци. 

з. Време на траење на деловите кои што 
припаѓаат покрај униформата 

Член 27 
Времето на траење на поодделни делови кои 

што припаѓаат покрај униформата за ученици и сту-
денти изнесува: 

— за опасач со прекурамник и ремен за панта-
лони, голема петокрака за шапка и мала петокрака 
за капа титовка 48 месеци. 

Член 28 
Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата и деловите кои што припаѓаат покрај 
униформата, може да се продолжи доколку истите 
се исправни и погодни за носење. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 262-1510/1 
16 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Александар Андоновски, с. р. 

117. 
Врз основа на член 38 став 5 од Законот за заш-

тита од пожари („Службен весник на СРМ“, бр. 43/86, 
9/87, 37/87 и 51/88), републичкиот секретар за внат-
решни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ПОЖАРИТЕ 
И ЕКСПЛОЗИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува водењето на 

евиденциите за пожарите и експлозиите и начинот 
на известувањето на органите на управата надлежни 
за внатрешни работи за настанатите пожари и екс-
плозии. 

Член 2 
Противпожарната единица која интервенирала во 

гаснењето на пожар или експлозија пополнува ста-
тистички лист П-1 (статистички лист за пожар) или 
статистички лист Е-1 (статистички лист за експло-
зија). 

Во случаи кога во гаснењето на пожарот однос-
но експлозијата интервенирала противпожарна еди-
ница која не е во состав на општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи (професио-
нална или доброволна противпожарна единица), ис-
тата пополнува статистички лист во два примероци, 
од кои едниот се задржува., а другиот веднаш се до-
ставува до општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи (во натамошниот текст: општин-
скиот орган). 

Член 3 
Кога во гаснењето на пожарот односно експлози-

јата истовремено интервенирале територијална про-
тивпожарна единица и противпожарна единица од 
член 2 став 2 на овој правилник односно територи-
јална противпожарна единица и противпожарна еди-
ница од подрачјето на друга општина, или друга со-
цијалистичка република односно социјалистичка ав-
тономна покраина, статистички лист пополнува само 
територијална противпол^рна единица на органот 
на управата надлежен за внатрешни работи на оп-
штината на чие подрачје настанал пожарот односно 
експлозијата. 

Член 4 
Ако во гаснењето на пожарот односно експлози-

јата не интервенирала противпожарна единица туку 
интервенирале граѓаните, воени единици или ако по-
жарот односно експлозијата сами се изгаснале, ста-
тистички лист се пополнува во органот на управата 
надлежен за внатрешни работи на општината на чие 
подрачје настанал пожарот односно експлозијата. 

Член 5 
Пополнетите статистички листови во рок од 10 

дена од изгаснувањето на пожарот односно експло-
зијата, од општинскиот орган се доставуваат до Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Податоците за причините за настанатиот пожар 
односно експлозија се внесуваат во статистичките 
листови врз основа на наодот на надлежниот орган 
кој ги утврдил причините за настанатиот пожар од-
носно експлозија. 

Во случаите кога причините за настанатиот по-
жар односно експлозија не можат да се утврдат во 
рокот од став 1 на овој член, овие податоци се до-
ставуваат веднаш по нивното утврдување. 

Член 6 
Евиденцијата за сите настанати пожари и експло-

зии каде што биле повикани да интервенираат про-
тивпожарните единици се води во посебна книга ко-
ја ги содржи следните рубрики-, реден број, вид на 
настанот (пожар П-l или експлозија Е-1) датум на 
настанот; каде се случил настанот) кој е оштетен; 
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причинета штета; кој учествувал во гаснењето; кој 
вршел увид) кој е известен за настанот и рубрика за 
посебни забелешки. 

Член 7 
Во рамките на правата и должностите утврдени 

со закон, организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници, државните ор-
гани и другите субјекти, преку средствата за врски 
или на друг погоден начин го известуваат општин-
скиот орган за секој пожар и експлозија што ќе 
настане во организацијата, заедницата, органот и 
други. 

Член 8 
Обрасците на статистичките листови П-1 и Е-1 

сс составен дел на овој правилник. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за водење 
на евиденциите за пожарите и експлозиите и за на-
чинот на известување на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ“, бр. 22/84). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 262-1510/1 
16 февруари 1989 година 

Скопје 

Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Александар Андоновски, с. р. 
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118. 
Врз основа на член 28 став з од Законот за заш-

тита од пожари („Службен весник на СРМ“ бр. 43/86 
и 37/87), претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во соглас-
ност со републичкиот секретар за внатрешни работи 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖА-

РИ НА ШУМИТЕ И ПОСЕВИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните 

мерки за заштита од пожари на шумите и посевите. 

I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ НА ШУМИТЕ 

Член 2 
Мерките за заштита од пожари на шумите се 

утврдуваат и преземаат според степенот на загрозе-
носта. 

Член 3 
Степенот на загрозеност на шумите од пожари 

се одредува според следните критериуми: 

Број на поени 

1. ВЕГЕТАЦИЈА 

1.1. - Иглолисни шуми 

1.1.1. Култури од бор, смрча и останати игло-
лисни видови дрвја 200 

1.1.2.. Хелиофилни шуми од бор, ариш и чем-
прес 
— до 30 години, старост 200 
— 31 до 60 години старост и разново-

зрасни - 140 
— преку 60 години старост 120 

1.1.3. Сциофилни шуми од ела, смрча и тиса 
— до 30 години старост 160 
— 31 до 60 години старост и разново-

зрасни 140 
— преку 60 години старост 120 

1.2. — Мешовити шуми 
(иглолисни и листокапни) 

1.2.1. Мешовити култури 180 
1.2.2. Хилиофилни мешовити шуми (бор, ариш, 

даб, меки лисјари) 
— до 30 години старост 180 
— 31 до 60 години старост и разново-

зрасни 160 
— преку 60 години старост 140 

1.2.3. Сциофилни мешовити шуми (ела, смрча, 
бука) 
— до 30 години старост 120 
— 31 до 60 години старост и разново-

зрасни 100 
— преку 60 години старост 80 

1.3. — Листокапни шуми 

1.3.1. Култури и плантажи од багрем и оста-
нати лисјари 120 

1.3.2. Хелиофилни листокапни шуми (даб, меки 
лисјари) 
— деградирани високостеблени и ниско-

стеблени дабови шуми, заштитни ни-
скостеблени дабови шуми и дегради-
рани високостеблени шуми од меки 
лисјари 120 

— 31 до 60 години старост и разново-
зрасни шуми од даб, меки. лисјари и 
очувани нискостеблени дабови шуми 100 

— преку 60 години старост на високо-
стеблени шуми од даб и меки лисјари 80 

1.3.3. Сциофилни листокапни шуми (бука) ' 
— деградирани високостеблени и ниско-

стеблени и заштитни букови шуми . 80 
— до 30 години старост на очувани ви-

сокостеблени шуми од бука 80 
— 31 до 60 години старост и разново-

зрасни очувани високостеблени и нис-
костеблени букови шуми 60 

— преку 60 години старост на очувани 
високостеблени букови шуми 40 

1.4. — Шикари и шибјаци 160 
— шуми од прнар 180 

2. АНТРОПОГЕНИ ФАКТОРИ 
(РЕСКИР ОД ЧОВЕКОТ) 

2.1. Категорија I — Туристички и рекреатив-
ни шуми како и шуми кои се наоѓаат во 
непосредна близина на земјоделски зем-
јишта и депонии на ѓубре 60 

2.2. Категорија II — Шуми низ кои минуваат 
јавни сообраќајници, далеководи, и во 
кои се лоцирани индустриски објекти 40 

2.3. Категорија III — Шуми во кои се врши 
собирање на споредни шумски произво-
ди, лов и риболов, како и мелиоративни 
и одгледни работи 20 

3. К Л И М А 

3.1. Средна годишна температура на воздухот 
— до 90С 10 
— 9,1 - 12,0оС 20 
— преку 120С ' 40 

3.2. Средна годишна количина на врнежи 
— до 8 0 0 мм 3 0 
— 8 0 1 — 1 . 2 0 0 ММ 2 0 

— преку 1.200 мм 10 
3.3. Средна година релативна влажност на 

воздухот 
— до 700/0 30 
— 7 1 % ДО 8 0 % 20 
— преку 80% 10 
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4. ПОДЛОГА (МАТИЧЕН СУПСТРАТ И ПОЧВА) 

4.1. Категорија I 
4.1.1. Неврзан песок (Регосол, Рендзина на кар-

б о н а т ^ песок, Хумусно силикатни почви 
на кварцен и кисел силикатен песок) 

4.1.2. Доломит (литосол, рендзина на сахарои-
ден доломит црница на крупен' доло-
мит, камењар) 

4.1.3. Лапорец (рендзина — парарендзина) ^ 
4.1.4. Флиш (рендзина, колувиум) 
4.1.5. Растресита глина и иловача, лес (пара-

рендзина на лес, чернозем, еутрични ху-
мусно силикатни почви на неутрални и 
базилни силикатни супстрати) 

4.1 .6 . Варовник крупен (литосол-сирозем, цр-
ница, органогена на блоковите од варов-
никот) 

4.2. Категорија II 
4.2.1. Доломит и крупен варовник (кафеави 

почви, плитко и средно длабоки, црвени-
ца на варовник) 

4.2.2. Кисели еруптивни карпи (гранит, сиенит, 
трахит, риолит, кисело хумусно силикат-
на почва) 

4.2.3. Базични еруптивни карпи (габро, базалит, 
перидотиг, серпентинит и др. кафеави 
почви) 

4.2.4. Лес и езерски седименти циметни почви 
со плитки варијанти 

4.2.5. Езерски седименти и некои базити (смол-
ница) 

4.3. Категорија III 
4.3.1. Доломит и варовник (длабоки кафеави 

почви, л е сивир ани кафеави и лесивира-
ни почви) 

4.3.2. Кисели еруптивни карпи (длабоки кисело 
кафеави почви, лесивирани кисело кафе-
ави и лесивирани кисели почви средно 
длабоки) 

4.3.4. Лес и езерски седименти (многу длабока 
и длабока циметна почва) 

4.4. Категорија IV 
4.4.1. Кисели силикатни карпи — гнајс, фили-

ти, шкрилци и др. (кисело кафеави поч-
ви, многу длабоки, хумусно кисели кафе-
ави почви, многу длабоки и длабоки ле-
сивирани почви, многу длабоки кафеави 
подзоласти почви, под зол). 

4.4.2. Иловача и глина (пеевдоглеј, лесивирани 
почви, семиглеј, еуглеј) 

4.4.3. Алувијални или алувиглациални матери-
јали, делумно еолски материјали — моч-
варен лес (псевдоглеј, семиглеј, еуглеј, 
барска врница, алувиум, тресетишта) 

5. ОРОГРАФИЈА 

5.1. Експозиција 
— Јужна и рамничарска 
— Источна и западна 
— Северна 

5.2. Надморска височина 
— до 500 м 
— 501 до 800 м 
— преку 800 м 

5.3. Наклони (инклинација) 
— преку 45" 
— 31 до 450 

— 1 5 ДО 3 0 о 

6. ХИГИЕНСКА УРЕДЕНОСТ НА ШУМИТЕ 

6.1. Хигиенски уредени шуми (шуми кои има-
ат противпожарни просеки и појаси, шу-
мски патишта, шуми во кои се врши чи-
стење, кастрирање на гранки на стебла 
на рабовите од шумата, проредување и 
редукција на ситно горив материјал и 
ДР) 

6.2. Делумно хигиенски уредени шуми 20 
6.3. Хигиенски неуредени шуми 40 

80 
Член 4 

Врз основа на вкупниот број на поени според 
критериумите од член 3 од овој Правилник се утвр-
дува степенот на загрозеност на шумата од пожари 
и тоа: 

I степен — многу голема загрозеност преку 480 
поени 
II степен — голема загрозеност 381—480 поени 

III степен — средна загрозеност 281—380 поени 
IV степен — мала загрозеност до 280 поени. 

1, Мерки што се однесуваат за сите степени на 
загрозеност 

Член 5 
60 Заради заштита на шумите од I—IV степен на 

загрозеност, од пожари се преземаат следните мерки: 
— се организира набљудувачи и известителна 

служба; 
— се обезбедуваат технички средства и алатки 

за гаснење на пожари и да ги одржуваат во ис-
правна состојба,-

— се поставуваат знаци за забрана и предупре^ 
дување на опасност од појава на шумски пожари на 
видни места на влезовите во шума, на јавни сообра-
ќајници, на шумски патишта, на места за одмор и 
рекреација и на други места каде што има движење 
на луѓе,-

— се формираат и оспособуваат мобилни групи; 
40 од вработените за гаснење на шумски пожари. 

2. Мерки што се однесуваат за првиот и вториот 
степен на загрозеност (многу голема и голема 

загрозеност) 

Член 6 
Заради заштита на шумите од I до II степен 

на загрозеност (голема и многу голема загрозеност) 
од пожари, покрај мерките од член 5 од овој Пра-

20 вилник се преземаат и следните мерки: 
— се поставуваат набљудувачници за брзо от-. 

кривање на шумски пожари,-
— се отвораат просеки во шуми 
— се создаваат безбедносни појаси во шуми-

те и шумските култури низ кои минуваат јавни 
сообраќајници, далноводи и покрај земјоделски ком-
плекси; 

— се формираат појаси од листокапни видови 
на дрвја при подигање на нови култури од игло-
лиени видови на дрвја; 

— се зајакнува контролата на движење на луѓе 
во шумите во периоди на зголемена опасност од 
појава на пожари (високи температури, ниска рела-
тивна влажност на воздухот, влажност на шумската 
простирка, подолготрајна суша и др.). 

20 Член 7 
10 Набљудувачниците се поставуваат на места од 
5 кои се обезбедува најдобра прегледност на шумски-

те насади, а нивната меѓусебна оддалеченост не 
15 може да биде поголема од l a км. 
10 

5 Член 8 
Во периодот на зголемени опасности од појава 

15 на пожари се организира постојано дежурство во 
10 набљудувачниците. 

5 Дежурниот работник во набљудувачницата е 
обезбеден со средства за набљудување и со средства 
за врски (далековид, двоглед, телефонски или ра- -

- дно врски и звучни светлосни сигнали), заради 
обезбедување на пренос на информации во случај 
на појава на шумски пожари. 

Член 9 
Широчината на просеките во шумата изнесува 

најмалку 1,5 пати од просечната височина на стеб-
10 лата во насадот. 
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Растојанието помеѓу просените во шумата не-
може да биде поголемо од 1 ООО м во рамничарски 
шуми, а во ридско-планинските терени растојанието 
се определува според конфигурацијата на теренот 
за што претежно се користат природните препреки 
(енклави, долови, СТОБИ, патишта, камењари, мочу-
ришта и др.). 

Член 10 
Безбедносниот појас во шуми и шумски култу-

ри низ кои минуваат јавни сообраќајници, сметајќи 
од оската на најблискиот колосек, по хоризонтала 
изнесува најмалку и тоа-. 

— 20 м во иглолисни и претежно нишлиски 
шуми; 

— 10 м во листокапни шуми и шикари. 

Член 11 
Во просените во шумите и во безбедносните по-

јаси покрај јавни сообраќајници се врши редовно 
отстранување на лесно запаливиот материјал (лис-
тинец, сув коров, гранки и сл.) и со заорување или 
со хемиски средства се попречува растење на нова 
тревна вегетација. 

Просеките и безбедносните појаси од став 1 на 
овој член можат да се пошумуваат со лисјарски ви-
дови на дрвја и грмушки кои се помалку подложни 
на пожар. 

Член 12 
Широчината на појасите од лисјарски видови на 

дрвја кои се формираат при подигање на нови кул-
тури од иглолисни видови на дрвја, изнесува нај-
малку 50 м.. а растојанието меѓу појасите најмногу 
до 500 м. 

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОСЕВИТЕ ОД 
ПОЖАРИ 

Член 13 
Најмалку 20 дена пред созревање на посевите 

(сртни жита и ливади), а особено при жетва и вр-
шидба се преземаат следните мерки: 

— се донесува оперативен план за заштита од 
пожари на посевите,-

— се врши постојано дежурство; 
— се активира набљудувачката служба и служ-

бата за врски и известување за настанат пожар; 
— се организира и врши постојан надзор; 
— се прават заштитни појаси околу посевите 

со широчина од најмалку 4 м , 
— се поставуваат знаци за предупредување и за 

забрана на палење на оган. 

Член 14 
Вршалките, комбајните, тракторите балирачките 

за слама, товарните моторни возила и сл. (во ната 
мошниот текст, земјоделски машини) кои учеству-
ваат во жетвата, вршидбата и транспортот на зем-
јоделските производи и сламата се обезбедуваат со 
фаќани, разбивачи или пригушивачи на искри. 

Ако транспортот се врши со запрежни возила 
и ноќе, не е дозволена употреба на средства за 
осветлување кои можат да предизвикаат пожар. 

Член 15 
Ако посевот е со површина од 50—100 ха, 

жетвата започнува по средина на посевот со фор-
мирање на ожнеана просена во широчина од нај-
малку 15 M. 

Во посев со површина поголема од 100 ха, на 
секој 50 ха се формира ожнеана просена. 

Во посеви покрај јавни сообраќајници (патишта 
и железнички пруги), жетвата започнува од самиот 
јавен пат односно железничка пруга во широчина 

од најмалку 60 метри. Ожнеаниот посев, односно 
слама непосредно по жетвата се отстранува, а зем-
јиштето се заорува. 

Член 16 
Складирањето на сеното и сламата во општестве-

на сопственост се врши на оддалеченост од најмал-
ку 100 метри од железнички пруги, јавни патишта, 
далноводи со висок напон, трафостаници, складови 
со запаливи течности и гасови или друг пожарно 
опасен објект. 

Индивидуалните земјоделски производители се-
ното или сламата ги складираат во затворен простор 
или на отворен простор на заеднички гумништа на-
двор од населени места, или во сопствени дворови. 

Сено или слама на отворен простор се складира 
во кони. 

Коли со површина на основата до 50 м2 се по-
ставуваат на растојание од најмалку 10 м. 

Коли со површина на основата над 50 м2 се по-
ставуваат на растојание од најмалку 30 м. 

Член 17 
Сите возила што учествуваат во жетвата (трак-

тори, комбајни, вршалици и друго) се опремуваат 
со противпожарен апарат Ѕ-9, копач и лопата за 
гаснење на пожар. 

Кога жетвата или вршидбата се изведува со 3 
или повеќе номбајни, на една површина се обез-
бедува и цистерна од 3—5.000 литри вода со вгра-
дени пумпи и потребна опрема за гаснење на по-
жар и трактор со повеќебразеден плуг за заорување 
во случај на пожар. 

Член 18 
Заради остранување на опасноста од пожар, по 

завршување на работата, возилата од член 17 став 
1 и добиените производи се оддалечуваат на без-
бедно место, се врши чистење на прашината и 
преглед на опремата за заштита од пожар со која 
тие располагаат. 

Член 19 
Снабдувањето на возилата со гориво се врши на 

определени места обезбедени со средства за гасне-
ње на пожар. 

Член 20 
За време на жнеењето, вршидбата и транспор-

тот на производи или слама дозволено е пушење 
само на определени места. 

Член 21 
Заштитните појаси околу посевите редовно се 

одржуваат со косење и отстранување на сувата веш-
таци ја и коровот или со заорување. 

Член 22 
Во посевите, во стрништа и во нивна близина 

не е дозволено палење на оган и кршење и остава-
ње стаклена амбалажа. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. р. 

Согласен 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Александар Андоновски, с. р. 
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119. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 18 јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и допол-
нувања на Планот за реализација на Vlll-та урбана 
единица на градот Охрид, донесена од Собранието 
на општината Охрид на 27 ноември 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Ох-
рид“. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 106/88 од 19 октомври 1988 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од ова решение, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
новите 33 став 1 и 37 од Законот за системот на 
просторно и урбанистичко планирање. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука се вршат измени и дополнувања од 
поголем обем на Планот за реализација на VI И-та 
урбана единица на градот Охрид, при што бил обез-
беден јавен увид и организирана јавна расправа, 
но дека Собранието на општината не ги разгледало 
мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната 
расправа и не утврдило дека тие измени и допол-
нувања се вршат заради усогласување со целите и 
задачите од среднорочниот план за општествено-
економскиот развој на општината, ниту поради деј-
ство на виша сила. 

5. Во член 31 став 3 од Законот за системот 
на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/85) е предвидено про-
сторниот и урбанистичкиот план во фазата на на-
црт на планот задолжително да се ставаат на јавен 
увид и јавна расправа, а според член 33 став 1 од 
Законот собранието на општината ги разгледува ми-
слењата и забелешките од јавниот увид и јавната 
расправа и за неприфатените забелешки дава об-
разложено мислење. Согласно член 37 од Законот, 
пак, просторните и урбанистичките планови можат 
да се менуваат и дополнуваат доколку е тоа неоп-
ходно заради нивно усогласување со целите и зада-
чите утврдени во среднорочните планови за опште-
ствено-економскиот развој или поради дејство на 
виша сила. 

Со оглед на тоа што при донесувањето на оспо-
рената одлука Собранието на општината не ги раз-
гледувало мислењата и забелешките од јавниот увид 
и јавната расправа, како и не утврдило дека изме-
ните и дополнувањата на планот се вршат заради 
усогласување со целите и задачите од среднороч-
ниот план за општествено-економскиот развој на 
општината или поради дејство на виша сила, Судот 
утврди дека таа не е во согласност со означените за-
конски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од ова решение. 

У. бр. 106/88 
18 јануари 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

120. 
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 
јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилникот за стан-
бени односи на Основната организација на здру-
жениот труд „Современ книжар" во Скопје во со-
став на Издавачката работна организација „Култура“ 
во Скопје, донесен со референдум на 22 јуни 1987 
година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, со предлог поднесен до Уставниот суд“на Маке-
донија поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на оспорените членови од правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
работниот придонес е презасилено вреднуван од-
нос,но тој има доминантно влијание при утврдува-
ње редот на првенство за доделување станови. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 
и 16 од Правилникот, меѓу другите основи за утвр-
дување редот на првенство за добивање на користе-
ње стан во општествена сопственост се придонес на 
работникот во работата и условите под кои работи 
работникот. Притоа, Судот утврди дека основот ус-
лови под кои работи работникот се изразува преку 
стручната подготовка која е потребна за извршува-
ње на определени работи и работни задачи. Исто 
така, Судот утврди дека основните резултати во ра-
ботењето и услови под кои работи работникот се 
повеќе вреднувани од основот станбена состојба на 
работникот. 

5. Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбените односи („Службен весник на 
СРМ“ бр. 48 /̂88 — пречистен текст) давателот на 
станот на користење односно работниците во основ-
ната организација со самоуправен општ акт ги ут-
врдуваат условите и начинот на давање станови на 
користење, односно основите и мерилата за опре-
делување редот на првенството за добивање на ко-
ристење стан во општествена сопственост. 

Според тоа самоуправно право е на работници-
те да ги утврдат основите и мерилата за определу-
вање редот на првенството за добивање на стан при 
што, според мислењето на Судот се должни да го 
почитуваат уставното начело на земност и солидар-
ност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија кое 
се изразува во обезбедување доминантно влијание 
на основите кои ја изразуваат станбената состојба 
во однос на другите основи за распределба на ста-
нови. 

Со оглед на тоа што основните резултати во 
работењето и услови под кои работи работникот 
имаат доминатно влијание врз утврдување редот на 
првенство за добивање на користење стан во опште-
ствена сопственост, Судот утврди дека член 16 не 
е во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност и означените законски одредби. Притоа, 
Судот смета дека основот услови под кои што рабо-
ти работникот не може да се изразува преку струч-
ната подготовка која е потребна за извршување на 
предвидените работи и работни задачи. 

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

У. бр. 2/89 
25 јануари 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија; 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 
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121. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 
јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Критериумите за глобална 
распределба на станови од станбениот фонд на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, донесени 
од Советот на Универзитетот на 5 мај 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Универзитетот на начин определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 107/88 од 23 ноември 1988 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
критериумите означени во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Оддел И став 3 алинеја 9 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија, членот 16 став 
2 и членот 260 став 2 од Уставот и членовите 216, 
218 став 1, 238 и 239 од Законот за насочено обра-
зование и за нивната спротивност со членовите 193 
и 438 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека според точ-
ката 1 од означените критериуми глобалната рас-
пределба на становите од универзитетскиот станбен 
фонд се врши според следните критериуми: време 
на минат труд на Универзитетот, придонес во раз-
војот на Универзитетот, степен на наставничко зва-
ње, квадратура по вработен на членката здружена 
во Универзитетот од добиените станови од универ-
зитетскиот станбен фонд, здравствена состојба на 
кандидатот и членовите на неговото семејство и 
големина на станот во кој живее потенцијалниот 
кандидат. 

Понатаму, Судот утврди дека становите што му 
биле доделени на Универзитетот по разни основи не 
биле распоредени на организациите здружени во 
Универзитетот, поради што постојниот станбен фонд 
на Универзитетот има статус на здружени средства 
на организациите — членки на Универзитетот. 

Согласно член 16 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија основната организација на здружениот труд 
е основен облик на здружениот труд во кој работ-
ниците непосредно и рамноправно ги остваруваат 
своите општествено економски и други самоуправни 
права и одлучуваат за други прашања на својата 
општествено-економска положба. 

Според член 216 од Законот за насочено обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29^86) факултетите, вишите школи и студентските 
домови се здружуваат во заедница — универзитет, 
врз основа на самоуправна спогодба, а може и да 
се здружуваат и организациите за научно-истражу-
вачка дејност и други организации на здружен труд, 
кои со својата дејност придонесуваат за остварување 
на високото образование, научно-истражувачката од-
носно уметничката дејност. Согласно член 218 став 
1 од Законот, покрај другото, во Универзитетот 
особено се остварува и грижата за условите за жи-
вот и работа на наставниците, научниците работни-
ци, соработниците и другите работници и студенти-
те. Според член 238 од Законот работниците во ор-
ганизациите од насоченото образование своите оп-
штествено-економски и други самоуправни права ги 
остваруваат според општите прописи кои важат за 
остварување на самоуправувањето на работниците 

во организациите на здружениот труд и според од-
редбите на овој закон, Согласно, пак, членот 239 
од Законот работниците во организациите од на-
соченото образование самостојно одлучуваат за ме-
ѓусебните односи во трудот, стекнувањето на дохо-
дот и распределбата на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка. 

Според член 300 став 1 точка 7 од Законот за 
здружениот труд средствата за заедничка потрошу-
вачка се распоредуваат на основните организации 
според основите утврдени со самоуправна спогодба 
за здружување, а ако тие основи не се утврдени во 
самоуправната спогодба — пропорционално на бро-
јот на работниците во одделна основна организација. 
Согласно членот 193 од овој закон со здружените 
средства за заедничка потрошувачка управуваат ра-
ботниците што ги здружиле тие средства. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека за основите и мерилата за глобална 
распределба на средствата за заедничка потрошувач-
ка односно на становите кога се тие здружени, без 
оглед на основот по кој тие средства односно стано-
ви се добиени, одлучуваат организациите здружени 
во Универзитетот со самоуправна спогодба, како 
што е тоа утврдено и во членот 46 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Универзитетот. 

Со оглед на тоа што оспорените критериуми се 
донесени од Советот на Универзитетот, а не од ор-
ганизациите здружени во Универзитетот по пат на 
самоуправно спогодување, Судот утврди дека тие не 
се во согласност со означените одредби од Уставот 
и со одредбите од Законот за насочено образование 
и дека се ^о спротивност со означените одредби 
од Законот за здружениот труд. 

5. Понатаму, Судот утврди дека со означените 
критериуми, покрај другото, како критериуми за гло-
бална распределба на становите се предвидени вре-
мето поминато на работа на Универзитетот и сте-
пенот на наставничкото звање. 

Со оглед на тоа што со критериумите се вред-
нува само времето поминато на работа на Универ-
зитетот, а не и вон Универзитетот, како и со оглед 
на тоа што се вреднува само степенот на наставнич-
кото звање, иако становите не се исклучиво намене-
ти за решавање на станбените потреби на работни-
ците со наставнички звања, туку и за другите ра-
ботници на Универзитетот, Судот утврди дека озна-
чените критериуми не се во согласност и со устав-
ното начело на еднаквоста, изразено во Оддел И став 
3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

6. Исто така, Судот утврди дека според точката 
2 од оспорените критериуми, тие се применуваат 
од денот на донесувањето. 

Според член 260 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија самоуправните општи акти не можат да 
се применат пред да се објават.' 

Со оглед на тоа што со точката 2 од Крите-
риумите е утврдено тие да се применат од денот 
на донесувањето, а не по. објавувањето, Судот утврди 
дека оваа точка од Критериумите не е во соглас-
ност со означената уставна одредба. 

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

У. бр. 107/88 
25 јануари 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

93. 
Врз основа на член 39 став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ“ бр. 4/89) и член 142 точка 4 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУ-

АЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на оси-

гурување според кои се пресметува и плаќа придонес 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзни-
ците на данок од личен доход од земјоделска деј-
ност на кои земјоделската дејност им е единствено 
занимање - индивидуални земјоделци. 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци заради пресметува-

ње и плаќање на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување се разврнуваат во основици на 
осигурување според висината на катастарскиот при-
ход, и тоа: . 

Ред. Катастарски приход 
бр. во динари 

1. до 100.000 192.500 
2. над 100.000 ДО 115.000 230.000, 
3. над 115.000 до 150.000 320.000 
4. над 150.000 ДО 200.000 400.000 
5. над 200.000 ДО 250.000 500.000 
6. над 250.000 до 380.000 600.000 
7. над 380.000 до 500.000 700.000 
8. над 500.000 до 800.000 850.000 
9. над 800.000 до i.ooo.ooo 1.050.000 

10. над i.ooo.ooo 1.200.000 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен 

избор да се определат да плаќаат придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на непосредно по-
висока основица на осигурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле 
да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско оси-
гурување на повисока основица на осигурување долж-
ни се до 31 март во тековната година да поднесат 
писмено барање до надлежниот орган за општествени 
приходи на општината. 

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

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

Бр. 02-611/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

94. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ број 3 / 8 4 и 3 3 / 8 6 ) , а во врска со 
член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ број 1 8 / 8 3 , 4 / 8 7 и 4 / 8 9 ) , член 7 3 И 
75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија и член 2 од Општествениот дого-
вор за усогласување на пензиите во СР Македонија, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 28 февруари 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА 
НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИ-

КАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Скроените, инвалидските и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска 'Со пра-
вото на преквалификација или' доквалификација или 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност и привремениот на-
доместок до вработувањето на деца со пречки во 
физичкиот и психичкиот развој се усогласуваат за 
2,71 насто. 

Основа за определување на износот на усогла-
сувањето од став 1 на овој член претставува износот 
на пензијата и паричниот надоместок усогласен спо-
ред Одлуката за аконтативно усогласување на пен-

Основица на зиите и паричните надоместоци со движењето на но-
осигурување миналните лични доходи во Републиката во 1988 
во динари година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89). 

Усогласувањето од став 1 на овој член припаѓа 
од 1 јануари 1988 година. 

Конечното усогласување на пензиите и паричните 
надоместоци од став 1 на овој член изнесува 169,1 
насто на износот на пензијата односно на паричник 
надоместок што на корисниците им припаѓал на 1 
јануари 1988 година. 

Член 2 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои пензијата им е определена од 
гарантираната пензиска основа усогласувањето од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на 
гарантираната пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензиски-
от стаж и личниот доход за корисниците на најнизок 
износ на пензија и додаток на пензијата. 

Член 3 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со зо јуни 1988 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 
година се зголемуваат до износот на пензијата оп-
ределена врз основа на остварените лични доходи 
и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1988 година зголемен за 
процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корис-
ниците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-

е, р. зиското и инвалидското осигурување е 1988 година, 
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односно во чија пензиска основа се засметани це-
лосно или делумно личните доходи односно основи-
ци на осигурувањето остварени во 1988 година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа од-

лука припаѓа и на пензиите на корисниците на пен-
зија од органите на управата надлежни за внат-
решни работи и семејните пензии изведени по таа 
основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 
година во кои примале пензија согласно член 137 
став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) како и на пен-
зиите на работниците во казнено-поправните и вос-
питно-поправните домови и семејните пензии изве-
дени ло таа основа сразмерно на бројот на месе-
ците во 1988 година кои примале пензија согласно 
член 37-а од Законот за извршување на санкциите 
за кривични дела и стопански престапи („Службен 
весник на СРМ“ број 19/79 и 35/86). 

Член 6 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941". 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-613/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

95. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со 
член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), член 73 и 
75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија и член 2 од Општествениот договор 
за усогласување на пензиите во СР Македонија, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 28 февруари 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ-
Н,ЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии 

без додатокот на пензијата, материјалното обезбеду-
вање на вдовица односно вдовец, паричните надо-
местоци за пензија остварени во странство и парич-
ните надоместоци во врска со правото на преквали-
фикација или доквалификација и соодветно врабо-
тување на инвалидите на трудот со преостаната ра-
ботна способност и привремениот надоместок до вра-
ботувањето на деца со пречки во физичкиот и пси-
хичкиот развој аконтативно се усогласуваат со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 1989 годи-
на за 60 насто. 

Со процентот од став 1 на овој член се усогла-
суваат и минималните старосни и семејни пензии 
остварени според Законот.за старосното осигурување 
на земјоделците. 

Член 2 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои пензијата им е определена од 
гарантираната пензиска основа усогласувањето од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на 
гарантираната пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензис-
киот стаж и личниот доход за корисниците на нај-
низок износ на пензија и додаток на пензијата. 

Член з 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1989 година. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корис-
ниците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 1989 година, 
односно во чија пензиска основа се засметани це-
лосно или делумно личните доходи односно основи-
ци на осигурувањето остварени5 во 1989 година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-

ка припаѓа и на пензиите на работниците во орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи и 
семејните пензии изведени по таа основа сразмерно 
на бројот на месеците од 1989 година во кои при-
мале пензија согласно член 137 став 2 од Законот 
за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ 
бр. 37/80 и 24/88) како и на пензиите на работни-

.ците во казнено-поправните и воспитно-поправните 
домови и семејните пензии изведени по таа основа 
сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во 
која примале пензија согласно член 73-а од Законот 
за извршување на санкциите за кривични дела и 
стопански престапи (,,Службен весник на СРМ“ бр. 
19/79 и 35/86). 

Член 6 
Како основица за определување на усогласува-

њето од член 1 на оваа одлука се зема износот на 
пензијата, материјалното обезбедување, односно па-
ричниот надоместок усогласени според порастот на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1988 
година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 
1989 година. 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ 
бена должност, без донесување на решение. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-614/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, с. р. 
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96. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 142 
став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 28 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 

1 ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензија од 1 јануари 1989 

година се утврдува во висина од 191.500 динари. 

Член 2 
Исплатата на најнискиот износ на пензија од 

член 1 на оваа одлука (ќе се врши по службена долж-
ност, без донесување на решение. 

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

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

Бр. 02-615/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, с. р. 

97. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 142 
став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
28 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-
ЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување правото на дода-
ток на пензијата од 1 јануари 1989 година се опре-
делува во висина од 348.370 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен 

зијата по службена должност ќе им се определи 
нов износ на додаток на пензијата според износот 
од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
При признавањето право на додаток на пензи-

јата се .зема во предвид граничниот износ на нај-
ниското пензиско примање определено со оваа одлу-
ка и усогласената пензија определена според стажот 
и личниот доход согласна донесените одлуки за усо-
гласување на пензиите до денот на признатото право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02-616/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, с. р. 

98. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84 и 3/86), а во врска со член 
31 од Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 23/82, 77/82, 75/85 и 8/87) и член 32 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 28 февруари 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ 
ПРЕСМЕТАНИ ОД ПЕНЗИСКА ОСНОВА ВО КОЈА 

1988 ГОДИНА Е ПОСЛЕДНА ГОДИНА НА 
РАБОТАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на с к -

роените, инвалидските и семејните пензии остваре-
ни во периодот од 1 јули 1988 до 30 јуни 1989 го-
дина кај кои пензиската основа е утврдена со при-
мена на коефициентите за валоризација на личните 
доходи од поранешните години кои влегуваат во 
пензиската основа спрема нивоата на личните доходи 
од 1988 година со нивоата на пензиите остварени 
од 1 јули 1983 до 30 јуни 1984 година за 11,1 насто. 

Член 2 
На корисниците на најнизок износ на пензија 

и на корисниците на пензија — учесници во НОВ 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тирана пензиска основа со процентот од член 1 на 
оваа одлука се усогласува пензијата определена од 
месечните просеци на остварените лични доходи и 
вкупниот пензиски стаж и до колку со ова усогла-
сување го надминат најнискиот износ на пензија, 
односно износот на пензијата определен од гаран-
тираната пензиска основа ќе им се исплатува пен-
зијата определена според навршениот пензиски стаж 
и остварениот личен доход. 

Член 3 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе 

се врши при донесувањето на решение за признава-
ње на правото на пензија. 

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

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

Бр. 02-617/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, с. р. 
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99. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 142 
точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 
и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на -пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БАЛ ОРИЗ АЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРА-
НЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ ОД 1988 ГОДИНА СО ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 

106 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Личните доходи остварени од 1966 до 1988 годи-

на заради утврдување на пензиската основа кога 
се валоризираат на ниво на личните доходи од 1988 
година како последна година од работата се пресме-
туваат со примена на валоризациони коефициенти со 
постапка примена на член 25 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање пресметани со дел од порастот на личните до-
ходи од 1988 година, и тоа.-

Година 50% 75% 100% 

1966 373,846 459,557 545,268 
1967 321,923 395,729 469,536 
1968 293,594 360,905 428,217 
1969 261,825 321,854 381,882 
1970 222,644 273,690 324,735 
1971 185,819 228,421 271,023 
1972 155,505 191,157 226,810 
1973 133,695 164,347 194,999 
1974 103,866 127,679 151,492 
1975 83,980 103,234 122,488 
1976 74,140 91,138 108,136 
1977 63,293 77,804 92,315 
1978 52,241 64,218 76,195 
1979 43,776 53,813 63,849 
1980 36,044 44,308 52,572 
1981 27,340 33,608 39,876 
1982 21,089 25,925 30,760 
1983 16,774 20,620 24,466 
1984 12,245 15,053 17,860 
1985 7,436 9,140 10,845 
1986 3,716 4,568 5,420 
1987 1,845 2,268 2.691 
1988 1,000 i , o o o 

1,000 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јули 1988 година. 

Бр. 02-618/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, с. р. 

100. 
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 И 4/89), И член 49 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 

на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 28 февруари 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 

ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на паричниот надоместок за помош 

и нега на осигурениците и корисниците на старосна 
или инвалидска пензија се определува зависно од 
висината на личниот доход, односно висината на 
пензијата на корисникот на паричен надоместок за 
помош и нега, и тоа: 

— 157.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната го-
дина изнесува до 220.000 динари месечно,-

— 112.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната годи-
на изнесува 220.000 — 325.000 динари месечно,-

— 80.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесува над 325.000 динари месечно. 

Висината на паричниот надоместок за помош 
и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 
70 насто од износот на соодветната група од став 
1 на овој член во која спаѓаат според висината на 
просечната пензија остварена во претходната година. 

Член 2 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле во 1989 
година, а во претходната година не биле корис-
ници на пензија, односно не оствареле личен доход, 
висината на паричниот надоместок за помош и нега 
им се определува според износот на соодветната 
група од член 1 на оваа одлука во која припаѓаат 
зависно од просечниот личен доход односно износот 
на пензијата на денот на остварувањето на правото. 

Член 3 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле според Ста-
тутот на Заедницата што се применуваше пред 1 
јули 1983 година, паричниот надоместок за помош 
и нега им се определува зависно од групата во 
која биле распоредени според здравствената состојба 
и тоа: 

а) за корисниците на старосна и инвалидска 
пензија распоредени во: 

I група — 157.000 динари месечно 
II група — 112.000 динари месечно. 

б) за корисниците на семејна пензија распо-
редени ВО: 

I група — l10.ooo динари месечно 
II група — 78.400 динари месечно. 

Член 4 
За корисниците на паричен надоместок за помош 

и нега кои тоа право го оствариле до 31 декември 
1987 година и на кои . им е обезбедена помош и 
нега од .специјализирана општествена организација, 
покрај надоместокот од член 1 на оваа одлука Заед-
ницата учествува со средства во висина и на начин 
утврден во спогодбата, но најмногу до 

— 30 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претходи 
ната година изнесува до 220.000 динари/ 

— 20 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-. 
ната година изнесува од 220.000 до 325.000 динари; 

— 10 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во прет-
ходната година изнесува повеќе од 325.000 динари. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-619/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

101. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Само' 
управната интересна заедница на пензиското и ин' 
валидното осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА 
И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И 
ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот за сместување и исхрана на деца и мла- . 
динци со пречки во физичкиот и психичкиот развој 
заради специјално и средно насочено образование 
и воспитание, односно заради работно оспособува-
ње како и висината на трошоците во врска со пре-
квалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот. 

Член 2 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна ги опфаќа трошоците за сместување и исхра-
на на децата и младинците. со пречки во физичкиот 
и психичкиот развој сместени во интернат, трошоци 
за исхрана (топол оброк) на надворешните ученици 
и инвалидите, на трудот како и средства за лич-
ните доходи на вработените во интернатот. 

Член 3 
Висината на трошоците во врска со преквали-

фикацијата или доквалификацијата ги опфаќа тро-
шоците за исхрана (топол оброк) и обезбедување 
на дел од личните доходи на стручните лица кои ја 
спроведуваат преквалификацијата или доквалифика-
ц и ј а на инвалидите на трудот. 

Член 4 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со пречки РО психофизичкиот 
развој заради стручно односно работно оспособува-
ње односно преквалификација или доквалификација 
на инвалидите на трудот, месечно изнесува до еден 
КОРИСНИК и т о а : 

Ред. 
бр. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Трошоци за 
исхрана со 
интернатско 
сместување 

1 2 3 

1. Завод за рехабилитација на деца со 
оштетен слух „Кочо Рацин“ — Би-
тола 205.657 

2. Завод за професионална рехабилитаци-
ја на деца и младинци со оштетен 
вид „Димитар Влахов“ — Скопје 211.187 

3. Завод за рехабилитација на деца и 
младинци — Скопје. 257.401 

4. Центар за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен слух 
„25 Мај“ - Скопје 203.985 

5. Центар за рехабилитација и образо-
вание „Македонија“ — Скопје 202.985 

6. Центар за специјално насочено обра-
зование „Искра“ — Штип 202.985 

7. Работна организација за основно об-
разование на деца со лесна и уме-
рена попреченост во психофизичкиот 
развој со ученички дом „25 Мај“ — 
С. Ново Село 202.985 

Член 5 
Кога детето со пречки во физичкиот и психич-

киот развој со решение на старателски орган е 
сместено кај друго семејство во друго место, на кое 
за задолжителното образование му е потребно на-
става во специјално училиште односно специјално 
одделение на училиште кое се наоѓа надвор од не-
говото место на живеење, трошоците за сместување 
и исхрана во друго семејство изнесуваат 80 насто од 
износите утврдени во член 4 од оваа одлука. 

Член 6 
Надоместокот за вршење на преквалификација 

или доквалификација на инвалидите на трудот ме-
сечно изнесува: 

1) во организациите на здружен труд 56.448 
2) во заштитни организации 63.744 

Член 7 
Кога преквалификацијата или доквалификаци ја 

на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор 
од местото на живеењето, а им е обезбедено смес-
тување во интернат, надоместокот месечно изнесува 
127.936 динари. 

Член 8 
За децата и младинците што се наоѓаат на струч-

но односно работно оспособување и инвалидите на 
трудот за време на преквалификација или доква-
лификација, а не се сместени во интернат, надо-
местокот на трошоците за исхрана (топол оброк) 
по корисник се утврдува во износ од 43.276 динари 

Член 9 
Конечните износи на паричниот надоместок од 

членовите 4 до 8 на оваа одлука ќе се определат 
според порастот на личните доходи и материјалните 
трошоци во 1Ѕ89 година. 

Член 10 
Инвалидите на трудот за чија преквалификација 

или доквалификација поради оддалеченоста од место-
то на живеењето е потребно постојан превоз, имаат 
право на надоместок на трошоците за превоз во ви-
сина на фактичката цена на превозот од местото 
на живеењето на инвалидите на трудот до органи-
зацијата каде се врши преквалификација или доква-
лификација. 

Член 11 
Во обезбедувањето на надоместокот за сместу-

вање и исхрана во интернат заради специјално ос-
новно воспитание и образование со дел учествуваат 
заедницата и осигуреникот од кого детето го изве-
дува правото на надоместок во зависност од прихо-
дите по член на домаќинството. 

Осигуреникот од кого детето го изведува пра-
вото на надоместокот за сместување и исхрана уче-
ствува во обезбедувањето на дел на трошоците од 
член 4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 
50 насто од месечните приходи по член на домаќин-
ството во претходната година, 

Останатиот дел на трошоците до полната цена 
од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедни-
цата од сопствени средства. 

Доколку во семејството има две или повеќе деца 
со пречки во физичкиот и психичкиот развој оси-
гуреникот сноси дел на трошоците за сместување 
и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 
на овој член, а за останатите деца трошоците за 
сместување и исхрана ги сноси Заедницата. 
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Ако преостанатиот дел на трошоците што ги 
обезбедува Заедницата се помали од една десе-
тина од вкупните трошоци за сместување и исхрана, 
Заедницата сноси една десетина од трошоците, а 
осигуреникот од кого се изведува правото на надо-
местокот остатокот на тие трошоци. 

Доколку приходите по член на домаќинството 
изнесуваат 50.000 динари, трошоците за сместување 
и исхрана со интернат или во друго семејство над-
вор од местото на живеењето ги сноси Заедницата 
БО целост. 

Член 12 
АКО еден од родителите на детето со пречки 

во писхичкиот и физичкиот развој е на работа во 
странство делот на трошоците за сместување и ис-
храна во интернат заради специјално воспитание и 
образование што паѓа на товар на средствата на 
Заедницата изнесува една десетина од надоместокот 
на трошоците на сместување и исхрана определени 
во член 4 и 5 на оваа одлука. 

Член 13 
Како приходи по член на домаќинството се сме-

таат личниот доход остварен од работен однос и 
приходите остварени по други основи од земјодел-
ска дејност (катастарски приход) и приходи од вр-
шење на самостојна или професионална дејност, 
приходи и имоти и имотни права што подлежат на 
данок од претходната година. 

Приходите остварени по други основи претходно 
се сведуваат на приходи од работен однос на начин 
како што е определено во член 30 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 14 
Како членови на домаќинството во смисла на 

член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на 
семејствата со кои - осигуреникот од кого детето со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој го изве-
дува правото на надоместокот на трошоците за сме-
стување и исхрана за време на стручно односно ра-
ботно оспособување, имаат заедница на живеење, 
стопанисување и трошење на остварените приходи. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година до до-
несувањето на одлука за конечниот износ на надо-
местокот за сместување и искрана заради стручно 
односно работно оспособување на децата со пречки 
во психофизичкиот развој и инвалидите на трудот. 

Бр. 02-620/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА-ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР 

102. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 5/74), член 32 од Статутот на 
Општинската СИЗ на културата - Дебар, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на културата - Дебар, на седницата одржана на 
16 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА 1983 ГОДИНА ЗА ДЕЈНОСТИ НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при^ 

донесите што ги плаќаат ООЗТ, ОЗТ од доходот, 
работните заедници од стопанските и не стопан ските 
дејности од личен доход на вработените, од личен 

доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење 
на стопанска дејност и од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1989 година, куму-

лативно се утврдуваат за Општинската СИЗ на кул-
турата - Дебар. 

Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат од 

Општинската СИЗ на културата — Дебар, за 1989 
година, вклучувајќи ги и стапките на Републичката 
СИЗ на културата, изнесуваат-

1. придонес од доходот на ООЗТ и ОЗТ 0,99%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопански дејности о,77%; 
3. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и нестопанска дејност 2,09%; 
4. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност 1,00%. 

Член 4 
Придонес од личниот доход од работен однос во 

претшколското и основното образование ќе се ис-
плаќаат во износ од 50% од стапката на придоне-
си по член з точка 2 од оваа одлука. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите на ОСИЗ за култура Дебар, бр. 05-72 
од 1988 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на'доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-16/1 
16 февруари 1989 година 

Дебар 
Претседател, 

Џеват Џулиоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КИЧЕВО 

103. 
Врз основа на член 160 став 1 точка в од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Кичево („Службен 
гласник на општината Кичево“ бр. 6/84) и член 105 
од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85), Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — земјоделци и 
Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана 
на 27 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците — обврзници за ,плаќање данок од 

личен доход од вршење земјоделска дејност, кои се 
,корисници на здравствена заштита или имаат чле-
нови на домаќинството што се корисници на здрав-
ствена заштита, за 1989 година ќе плаќаат придо-
нес за здравствена заштита и тоа: 

— по стапка од 20% од катастарскиот приход,-
— по 20.000 динари годишно по член на дома-1 

ќинството што е корисник на здравствена заштита. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат од придонесите 

според член 1 на оваа одлука, се распоредуваат: 
— 70% за обезбедување на задолжителните ви-

дови здравствена заштита и 
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— 30% за обезбедување на правата што само-
стојно ги утврдува заедницата. 

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

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

Бр. 02-5142/3 
27 декември 1988 година 

Кичево 
Претседател 

на Собранието, 
д-р Петре Попоски, с. р. 

Претседател на Соборот на корисници 
на услуги — земјоделци, 

Салија Туфекџиоски, с. p.. 

Претседател на Соборот на 
даватели на услуги, 
Ване Наумоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 

104. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за здрава 

ствена заштита и член 138 од Статутот, Собранието 
на Општинската заедница за здравствена заштита 
- Штип, на заедничка седница одржана на 31 ја-
нуари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

ВО 1589 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на парич-

ниот надоместок за чување и негување на душевно 
болни осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
На осигурените лица душевно болни сместени 

на лекување во душевни болници или на осигурени-
ци кои ќе имаат потреба од такво лекување при 
сместување во домашни услови за чување и негува-
ње им се определува паричен надоместок во месечен 
износ од 150.000 динари. 

Паричниот надоместок од претходниот став се 
исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува 
и негува. 

Член 3 
Правото од член 2 на оваа одлука се остварува 

со писмено барање на странката и мислење на Ко-
мисијата на лекари вештаци на Општинската заед-
ница за здравствена заштита — Штип. 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на паричниот 
надоместок за негување на душевно болни осигуре-
ници број 06-9/19 од 25 февруари 1988 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 06-13/10 
31 јануари 1989 година 

Штип 

Претседател, 
Тодор Витларов, с. р. 

8 март 198Ф 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје 
покрената е процесна постапка за утврдување пра-
во на сопственост на недвижен имот по тужбата 
на тужителите Ибиш Сулејмани, Неби Рушитовски 
и Рушит Рушитовски, сите од Скопје, против ту-
жениот Абадие Шаќиров Сефер, сега со постојано 
место на живеење во Турција, со непозната адреса. 

На тужениот, согласно член 84 став 2 точка 4 
од ЗПП и член 86 од ЗПП, му е поставен за при-
времен застапник адвокатот Драган Поповски од 
Скопје. Се повикува тужениот да се јави во судот 
во рок од 30 дена. Во спротивно, привремениот за-
стапник ќе го застапува во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI 
П. бр. 366/89. (33) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за раз-
вод на брак по тужбата на тужителката Ајше Ах-
мети од Скопје, ул. .,Виргино" бр. 105, против 
тужениот Исамедин Ахмети од Скопје, сега со не-
позната адреса на живеење во странство. Вредност 
на спорот 100.ооо динари. 

Се повикува тужениот Исамедин Ахмети од Скоп-
је да се јави во овој суд во рок од зо дена по об-
јавувањето на огласот или во истиот рок да ја до-
стави сегашната точна адреса на живеење или на 
престојување, 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот, судот ќе му постави 
привремен старател во смисла на член 84 и 86 од 
ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот се до окончувањето на постапката или до 
неговото појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, IX. П. 
бр. 3263/88. (31) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
поднесена е тужба ,за отказ на договор за користе-
ње на стан од страна на тужителот Држава СФРЈ 
- Команда за одбрана на град Скопје, застапувана 
од воениот правобранител Војна' пошта 5573 — 
Скопје, против тужениот Тасевски Божо, ул. „572" 
бр. 23/4 — Скопје, сега во Австралија со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000 ди-
нари. 

Се повикува тужениот Тасевски Божо да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави на судот 
точната адреса на живеење. Во спротивно, за негов 
привремен застапник е поставен полномошникот ад-
вокат Глигор Дончевски од Скопје. Привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот се додека истиот 
или негов полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Центарот за социјални работи на 
град Скопје не постави старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XII П. 
бр. 3971/87. (32) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје, се 
води спор за неосновано збогатување по тужбата на 
тужителот Стопанска банка — Основна банка — 
Скопје, против тужениот Кметовски Зоран од Скоп-
је, ул. „515" бр. 19, сега со непозната адреса во 
странство. Вредност на спорот 2.843.155 динари. 

Се повикува тужениот Кметовски Зоран да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави на судот 
својата точна адреса на живеење. 
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Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, ќе биде застапував од привремениот застапник 
адвокатот Алберто Ребула од Скопје, поставен со 
решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на град Скопје, бр. 1211-30/7 од 26. I. 1989 
година. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 1915/88. (42) 

Пред овој суд е заведен спор за оспорување и 
утврдување на таковство по тужбата на тужителката 
Фатиме Амзовска, против Аки Муареми, со непозната 
адреса и Зулфи Амзовски. 

Се повикува тужениот Аки Муареми од Скопје 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас и во истиот рок да ја доста-
ви својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
1745/88. (43) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за злоупотреба 
на право на тужителот казими Сулејман од Тетово, 
против тужениот Алили Самет од Тетово, сега со не-, 
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Алили Самет од Тетово, 
сега со непознато место на живеење, да се јави во 
рок од 15 дена по објавувањето во Општинскиот 
суд во Тетово, да достави своја адреса или постави 
свој полномошник. Доколку во овој рок не го сто-
ри тоа судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1271/88. 
(34) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за исполнување на договор по тужбата на 
тужителот Бакии Ќазим од с. Доброште, против 
тужениот Зибери Сали од с. Доброште, а сега со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Сали Зибери, со непозна-
та адреса на живеење, да се јави во судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави 
адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Цен-
тарот за социјални работи во Тетово ќе му постави 
привремен застапник кој ќе го застапува во оваа 
постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 255/89. 
(35) 

Пред овој суд се води постапка за враќање на 
лични ствари по тужбата на Салихи Ифајет од с. 
Слатино, против туќениот Салихи Исни од с. Сла-
тино. 

Се повикува лицето Исни Салихи од с. Слатино, 
сега со непознато место на живеење во Данска, да 
се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во Општинскиот суд во Тетово, да достави адреса 
или постави полномошник. Во спротивно, судот ќе 
му определи привремен старател кој ќе ги штити 
неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1083/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Димов-
ски Киро од с. Лешок, против тужената Марион 
Маргит Сцхурмани од СР Германија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, достави 
адреса или одреди полномошник кој ќе ја заста-
пува во постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово, кој ќе ја застапува до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 294/89. 
(37) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за издршка по тужбата на тужителката Спировска 
Габријела од Белград, зЗстапувана од законскиот за-
стапник, мајката Спировска Звезда од Белград, про-
тив тужениот Спировски Јованче од. с Доброште, 
сега на привремена работа во СР 'Германија, со 
непозната адреса. Вредност на спорот 1.200.000 ди-
нари. 

Се повикува тужениот Спировски Јованче од с. 
Доброште да се јави во рок од 15 дена пред овој 
суд, да достави адреса или постави свој полномош-
ник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 316/89. 
(38) 

Пред овој суд се води спор за утврдување на 
право на сопственост од тужителот Неџми Алили од 
с. Орашје, против тужените Ибраим Исмани од с. 
Орашје и Нафи Исмани од с. Орашје, сега со непо-
зната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Нафи Исмани од с. Ораш-
је, сега со непозната адреса, да се јави во судот 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот или во истиот рок да постави свој застап-
ник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави 
привремен застапник, кој ќе го застапува до право-
силното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 150/89. (39) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Миле-
ва Крстева од Кочани, ул. „Искра“ бр. 6 против 
тужениот Панче Крстев од Кочани, ул. „Искра“ бр. 
4, сега на привремена работа во СР Германија, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Панче Крстев од Кочани 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот или да постави свој полно-
мошник. 

По истекот на овој рок, на тужениот ќе му биде 
поставен за привремен старател лицето Олгица Геор-
гиева, дипломиран правник, со положен правосуден 
испит, од Кочани. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 519/88. 
(40) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

Пред Општинскиот суд во Кичево е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Садула Насуфоски од с, Шутово, Кичево, против 
тужената Назмије Бајрамова Насуфоска, родена 1967 
година во с. Црвивци, Кичево, а сега во Америка 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената Назмије Насуфоска да се 
јави во рок од 30 дена, сметано од истакнувањето 
на овој оглас, во овој суд или писмено да ја сооп-
шти својата одлука или да определи свој полно-
мошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Кичево, П. бр. 867/88. (41) 
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ВО ИЗДАНИЕ НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

ќе излезе од печат новата збирка на прописи која 
содржи: 

1. ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА, 

2. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА, 

3. ПРАВИЛНИК ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОСПОСОБУ-
ВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ПОЛА-
ГАЊЕ ИСПИТ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВО-
ЗИЛА И 

4. ПРОГРАМА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО НА ВОЗАЧИТЕ ЧИЕ ЗАНИ-
МАЊЕ Е УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И 
НА ПРИВАТНИ АВТОПРЕВОЗНИЦИ. 

Збирката ќе им послужи и на сите учесници 
во сообраќајот, а пред се на возачите и оние кои 
се оспособуваат за возачи, на школите кои обучуваат 
возачи, на Училиштето за внатрешни работи, на ав-
то-мото друштвата, на сојузите на возачите и дру-
гите образовни институции од овие области, како 
и на организациите на здружениот труд, на авто 
сообраќајните претпријатија и претпријатијата на 
градскиот сообраќај, на инспекциските органи и ор-
ганите за внатрешни работи, на јавните обвинители, 
судиите, судските вештаци, адвокатите, студентите 
на сообраќајниот, градежниот и правниот факултет, 
на старешините во ЈНА, како и на сите други заип. 
тересирани органи и организации што се занимаваат 
со проблемите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата. 

Во збирката накусо ќе се даде осврт на основ-
ните новини содржани во овие прописи, а во самиот 
текст на видлив начин ќе се означат новите реше-
нија содржани во прописите, како и регистар. 

Во подготовка е и збирката на сојузни прописи 
во која се содржани.-

1. ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, 
2. ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО, 
3. ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И 
4. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ. 

За секој од споменатите закони ќе се даде кус 
приказ за најзначајните новини, а едновремено ќе 
биде приложен и регистар на поимите со означува-
ње на членовите на законот, како и содржина на 
законите. 

Оваа збирка корисно ќе им послужи на сите 
заинтересирани правни и физички лица во врска со 
остварувањето на општествено-економските односи, 
како и за вкупниот развој на социјалистичкото само? 
управно општество и остварувањето на програмата на 
стопанската реформа. 

Збирките ќе излезат од печат во втората поло-
вина на 1989 година. 

СОДРЖИНА 
Страна 

112. Одлука за користење на средства од По-
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