
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 30 јуни 1989 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
130.000 динари. Овој број чини 3.000 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

427. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседател СТЕ ото на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1988 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршување 
на Републичкиот буџет за 1988 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 и 21 
јуни 1989 година. 

Бр. 08-2336/1 
22 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с. р. 

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

З А В Р Ш Н А СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1988 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените 

приходи и расходи, износот на издвоените средства 
во постојаната резерва и разликата меѓу остварените 
приходи и расходи во 1985 година изнесуваат: 

Планирани 

285.271.200.000 
278.741.116.000 

6.530.084.000 

Остварени 

249.041.649.031 
239.727.467.298 

6.530.084.000 

2.784.097.733-

— приходи 
— расходи 
— постојана резерва 
— разлика меѓу ос-

тварените прихо-
ди и извршените 
расходи 

Член 2 
Разликата меѓу остварените приходи и изврше-

ните расходи во износ од 2.784.097.733 динари, се 
распоредува на општините како дополнителни сред-
ства за финансирање на одделни општи општествени 
потреби, во зависност од учеството во користењето 
на дополнителни средства во 1988 година. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по видови 

и нивниот распоред по намени се искажуваат во 
Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи: 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И Предвидено 
со буџет 

Предвидено 
допол. измени Извршено 

710 

71 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИ-
ХОДИ 

ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДО-
ХОД НА ОЗТ 

Данок од доход на ОЗТ 

СЕ ГРУПА 71 

18.500.000.000 15.400.000.000 

18.500.000.000 15.400.000.000 

13.411.115.558 

13.411Д15.558 

72 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ 

2. 720 Данок од личен доход на работниците 

3. 721 Данок од личен доход на работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен ^ 
труд, со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните и од самостојно врше-
ње на професионални дејности 

4. 723 Данок од личен доход од земјоделска 
дејност 1 

28.500.000v000 43.000.000.000 49.883.747.150 

50.000.С00 700.000.000 631.435.315 

1.800.000.000 1.500.000.000 759.103.825 

СЕ ГРУПА 72 30.350.000.000 45.200.000.000 51.274.286.290 

1 2 3 4 “ 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

73 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРО-
МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
И О,Д ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА 
НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

5. 
6. 

730 
731 

Основен данок на промет 
Посебен републички данок на промет на 
производи 

44.910.000.000 

49.546.000.000 

56.000.000.000 

82.000.000.000 

53.775.261.751 

86.217.580.625 

СЕ ГРУПА 73 94.455.000.000 138.000.000.000 139.992.842.376 

75 - ПРИХОДИ ОД ТАКСИ . 

7. 752 Судски такси 1.800.000.000 1.800.000.000 3.353.146.369 

СЕ ГРУПА 75 1.800.000.000 1.800.000.000 3.353.146.369 

77 - ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИ-
СИ,- ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХО-
ДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ 
ПРИХОДИ 

8. 
9. 

10. 

770 
771 

778 

Парични казни 
Приходи од органи и организации на 0 П З 

Други приходи w 

1.600.000.000 

5.000.000 
зо.ооо.ооо 

2.200.000.000 

5.000.000 
500.000.000 

2.475.028.294 

3.116.567 
2.719.263.584 

1 
СЕ ГРУПА 77 1.635.,000.000 2.705.000.000 5.197.408.442 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ 
ПРИХОДИ 146.741.000.000 208.105.000.000 213.228.799.035 

/ 
2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 

78 - ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

11. 

12. 

782 

783 

Дополнителни средства од Буџетот на 
Федерацијата 
Позајмица од Народна банка, на Маке-
донија 

58.505.000.000 82.166.200.000 31.812.849.996' 

4.000.000.ООО 

СЕ ГРУПА 78 58.505.000.000 

\ 

82.166.200.000 35.812.849.996 

ВКУПНО ПРИХОДИ (71-78) 205.246.000.000 285.271.200.000 249.041.649.031 

р.б. Конто II . Р А С Х О Д И 
(Распоред на приходите) 

Предвидено 
со буџетот 

Предвидено 
со дополни-
телни изм. 

Извршено 

1 2 3 4 5 6 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГА 
' НИТЕ НА УПРАВАТА 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

400 Средства за доход на Работните заедници 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Средства за материјални трошоци 
401/1 Средства за општествена исхрана 
402 Средства за амортизација 

40.504.481.000 
624.490.000 

5.354.790.000 
2.615.193.000 “ 
1.707.541.000 

76.857.886.000 
882.193.000 

7.339.351.000 
4.110.366.000 
1.707.541.000 

76.857.886.000 
882.193.000 

7.339.351.000 
4.110.366.000 
1.703.841.000 

СЕ ГРУПА 40 50.806.495.000 90.897.337.000 90.893.637.000 

41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

18. 410 Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите, раковод-
ните работници и делегати 8.069.134. оро 14.018.160.000 14.018.160.000 

19. 415 Средства за инвестиции за основни сред-
ства 5.167.000.000 9.486.000.000 8.982.391.000 

20. 416 Средства за инвестиции во објекти и оп-
рема на општествениот стандард 1.680.000.ооо 1.730.000.ооо 1.680.000.000 
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21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

418 

420 

431 
433 

435 

Средства за други потреби з а р а б о т а на 
органите на управата 5.400.900.000 

СЕ ГРУПА 41 20.317.094.000 
7.339.966.000 

32.574.126.000 

43 - СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ ЗА И Н Т Е Р В Е Н Ц И И 
ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА П О Б Р З И О Т РАЗВОЈ 
Н А СТОПАНСКИ Н Е Д О В О Л Н О 
РАЗВИЕНИТЕ П О Д Р А Ч Ј А 

Компензации, регреси и надомест 
Други потреби и интервенции во стопан-
ството 
Средства за побрз разво ј на стопански 
недоволно развиени подрач ја надвор од 
територијата на ОПЗ 

СЕ ГРУПА 43 

3.600.000.000 
25.269.000.000 

290.000.000 

5.461.025.000 

34.205.000.000 

200.000.000 

29.150.000.000 39.866.025.000 

7.339.966.000 

32.020.517.000 

42 - СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРА-
НА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШ-
ТИТА 

Средства з а потребите на народната од-
б р а н а 9.952.000.000 10.382.000.000 10.382 .000.000 

СЕ ГРУПА 42 9.952.000.000 10.382.000.000 10.382.000.000 

5.461.025.000 
32.163.056.000 

200.000.000 

37.824.081.ООО 

26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

44 - П Р Е Н Е С Е Н И СРЕДСТВА НА ДРУ-
ГИ ОПЗ 

440 Придонес за Буџетот н а Федерацијата ' 68.972.000.000 72.797.796.000 36.525.430.000 
445 Дополнителни средства за буџетите на 

општините 3.447.265.000 4.447.265.000 4.447.265.000 

450 
451 
452 
454 
456 

33. 457 

458 

459 

461 

СЕ ГРУПА 44 72.419.265.000 77.245.061.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ 
Д Е Ј Н О С Т И 

Средства за образование и воспитување 
Средства з а наука 
Средства за култура 
Средства за социјална и детска заштита 
Средства за здравствена з аштита и здрав-

. ствено осигурување 
Средства за пензиско и инвалидско оси-
гурување 
Средства з а остварување на основните 
права на борците, воени инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци 
Средства за други општествени дејности 

СЕ ГРУПА 45 

1.219.000.000 
91.850.000 

217.500.000 
4.897.000.000 

941.000.000 

1.700. 000.000 

101.ooo.ooo 
50.000.000' 

1.323.104.000 
91.850.000 

238.666.000 
10.121.ООО.ООО 

1.575.500.000 

1.700.000.000 

1o1.ooo.ooo 
450.000.000 

40.972.695.000 

1.323.104.000 
91.850.000 

238.666.000 
10.121.000.000 

1.575.500.000 

1.700.000.000 

1o1.ooo.ooo 
450.000.000 

9.217.350.000 15.601.120.000 15.601.120.000 

46 СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ О П Ш Т И ОП-
ШТЕСТВЕНИ П О Т Р Е Б И 

Средства з а општествено-политички и оп-
штествени организации 

СЕ ГРУПА 46 

700.000.000 1.111.500.000 1.111.500.000 

700.000.000 1.111.500.000 

47 - ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 
РЕЗЕРВИТЕ 

470 Издвојување на постојаната буџетска ре-
зерва 2.280.000.000 6.530.084.000 

1.111.500.000 

6.530.084.000 

СЕ ГРУПА- 47 2.280.000.ООО 6.530.084.000 6.530.084.000 

483 Расходи за обврски од претходната го-
дина 200.000.000 200.000.000 61.060.000 

488 Други расходи на ОПЗ 10.194.796.000 10.863.947.000 10.860.857.000 

СЕ ГРУПА 48 10.394.796.000 11.063.947.000 10.921.917.000 

ВКУПНО РАСХОДИ (21—57) 205.246.000.000 285.271.200.000 246.257.551.000 

ње 

Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка з а извршува- ва во „Службен весник на Социјалистичка Република 

на Републичкиот буџет за 1988 година се објаву- Македонија“ . 

2 3 4 5 6 
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428. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за данокот од доход на органи-
зациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 20 јуни 1989 година. 

Бр. 08-2337/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
' Претседател 

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

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

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

ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот од доходу на организа-

циите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ 
број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 
14/88, 42/88, 51/88 и 18/89), член 8 алинеите 1, 3, 4, 
5, 9, 13 и 14 се бришат, а по алинеја 27 се додава 
нова алинеја која ,гласи: 

„ — делот од добивката која припаѓа на стран-
ско лице по основ на вложување средства во домаш-
на организација“. 

Член 2 
Во член 17 став 2 алинеја 1 на крајот по зборот 

„година“ точката и запирката се брише и се дода-
ваат зборовите: .,или според основицата на дано-
кот од доход утврдена по годишната пресметка за 
претходната година, зголемена за процентот на по-
раст на просечниот чист личен доход по вработен 
во -организацијата остварен во месецот за кој се 
плаќа данок од доход во однос на остварениот про-
сечен месечен чист личен доход по вработен во орга-
низацијата во претходната година, ако е тоа попо-
волно“. 

Во алинеја 2 на крајот по зборот „полугодие“ 
се додаваат зборовите: „или според основицата на 
данокот од доход утврдена по полугодишната прес-
метка зголемена за процентот на пораст на просеч-
ниот чист личен доход по вработен во организација-
та остварен во месецот за кој се плаќа данок од 
доход во однос на остварениот просечен месечен 
чист личен доход по вработен во организацијата во 
првото полугодие, ако е тоа поповолно“. 

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

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1989 година. 

429. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА 

НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за контрола на Службата 
за државна безбедност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Опшпествено-политичкиот 
собор, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година. 

Бр. 08-23381/1 
20 и 21 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА 
БЕЗБЕДНОСТ 

Ччен 1 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија (во натамошниот текст: Собранието) врши по-
литичка контрола над работата на Службата за 
државна безбедност во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Член 2 
За вршење на политичката контрола над работа-

та на Службата, Собранието образува Комисија за 
контрола над работата на Службата за државна без-
бедност како постојано работно тело (во натамошни-
от текст: Комисија). 

Комисијата врши увид над законитоста на рабо-
тата на Службата за државна безбедност особено од 
гледиштето на почитувањето на слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот, правата и 
должностите на организациите на здружениот труд, 
на другите самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките организации, утврдени 
со Уставот и законите, како и во поглед на методи-
те и средствата што ги користи во вршењето на ра-
ботите од својата надлежност и ги разгледува пробле-
мите уочени во нејзината работа. 

За извршениот увид и за уочените проблеми во 
работата на Службата за државна безбедност, Коми-
сијата на Собранието му поднесува извештај, нај-
малку еднаш годишно. 

Член 3 
Комисијата има претседател и шест членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата ги 

именува Собранието од редот на делегатите во со-
борите на Собранието. 

Член 4 
Републичкиот секретар за внатрешни работи е 

должен на Комисијата да и овозможи увид и да и 
ги дава сите известувања и податоци за работата 
на Службата за државна безбедност. 

Известувањата и податоците изнесени на седни-
цата на Комисијата се сметаат за државна тајна, 
доколку Комисијата не определи поинаку. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. / 
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430. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СРМ и член 40 став 2 од Законот за стоковни ре-
зерви („Службен весник на СРМ“ број 47/87) Собра-
нието на СРМ, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор одржани на 20 и 21 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот' план на Дирекцијата 
за републички стоковни' резерви за 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2343/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с. р. 

431. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за сис-

темот на просторното и урбанистичкото планирање 
(„Службен весник на СРМ“ број 38/85), 'Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Со-
борот на општините одржани на 20 и 21 јуни 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕ-
НА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува видот, содржината и 

начинот на измената и дополнувањето на Простор-
ниот план на СР Македонија, начинот и условите за 
финансирање, роковите за изработка на планот, но-
сителот на изработката и организацијата која ќ е ја 
изработи измената и дополнувањето на планот, усло 
вите и начинот на учеството на организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници во постапката за изработува,ње на 
планот t 

Член 2 
Содржината на планот опфаќа особено: 
1. Документациона основа на планот 
— демографски развој, просторна разместеност 

на населението и системот ца населените места, орга-
низирање на становањето и изградба на објекти 
те од општествениот стандард: 

— општествено-економскиот развој и основите за 
просторно разместување на стопанските објекти и 
целини, усогласување на просторниот развој на го-
лемите техничко.-технолошки системи во Републи-
ката; 

2. Заеднички интереси и цели (насоки) на про-
сторниот развој. 

3. Организацијата, уредувањето и користењето 
на просторот со биланс на површини: 

— планирањето на сообраќајната, енергетската 
и водостопанската инфраструктура; класификација 
на патната мрежа, карактеристики ^ на железничкиот, 
воздушниот и ПТТ сообраќајот, гасификацијата,- про-
сторна разместеност на енергетските извори и систе-
ми на електроенергетска мрежа,- просторен развој 
на енергетската инфраструктура; системи за водо-

снабдување ; - евакуација и третман на отпадни води 
и цврсти отпадоци, хемиски штетни отпадоци и раз-
војот на хидромелиоративните системи,-

4. Мерки за заштита и унапредување на чове-
ковата околина, заштита на природните реткости, 
заштита на културното богатство; 

5. мерките за одбрана, заштита и спасување од 
воени разурнувања,-

6. насоките и мерките за спроведување на Пла-
нот. 

Планот содржи и графички дел, односно соод-
ветен број графички прилози: синтезен приказ на 
постојната состојба; тематски карти за планските 
решенија (согласно со текстуалниот дел) како и син-
тезен графички прилог за планираната организација 
на 'просторот на Републиката. 

Член 3 
Средствата за изработка на измените и допол-

нувањата на Планот во висина од 180 милиони ди-
нари, ќе се обезбедат во Буџетот на Републиката и 
тоа: ^ 

— во 1989 година бо.ооо.ооо динари 
за изработка на документа-
ционата основа на Планот и 
заедничките интереси и це-
ли (насоки) на просторниот 
развој (точките 1 и 2 од 
член 2), 

- во 1990 година 80. о о о .ооо динари 
за изработка на нацртот на 
планот, 

- Во 1991 година 40.000.000 динари 
— за изработка на предлог 

на планот и планот со соод-
ветен текстуален и графич-
ки дел. 

Износот на средствата предвидени за 1990 и 
1991 година ќе се усогласи според порастот на це-
ните на индустриските производи. ' 

Член 4 
Нацртот на планот ќ е се изработи до 31. 12. 

1990 година, а Предлогот на Планот до 31. 12. 1991 
година. 

Член 5 
За носител на изработката на Планот се опреде-

лува Републичкиот комитет за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и заштита на човековата околи-
на, а за изработувач/ Институтот за просторно плани-
рање — Охрид. 

Со посебен договор меѓу носителот и изработу-
вачот на Планот ќе се утврдат меѓусебните права 
и обврски. 

Член 6 
Нацртот на планот ќе се достави на мислење 

на организациите на здружениот труд што вршат 
дејност од посебен општествен интерес, републич-
ките самоуправни интересни заедници, како и на 
собранијата на општините. 

Субјектите од став 1 на овој член. мислењето по 
Нацртот на планот ќ е го достават до носителот на 
изработката на планот во рок од 30 дена од доста-
вувањето на Нацртот на планот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ол де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2339/1 
21 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Илија Глигороски, р. р 



Стр. 466 — Бр. 26 СЛУЖБЕН , ВЕСНИК НА СРМ 30 јуни 1989 

432. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалис-“ 
тичка Република Македонија на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБ-

РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на приходите и 
расходите за работата на Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на патиштата за 1988 годи-
на, што ја донесе Републичкиот совет на седницата 
одржана на 16 ма ј 1989 година: 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2341/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

ца Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 

433. 
Врз основа на член 235 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на. СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините 
одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
ЗА 1989 ГОДИНА 

Се одобрува Пресметката на приходите и рас-
ходите за распределба и користење на средствата за 
работа на Републичкиот и општинските совети за 
безбедност на сообраќајот на патиштата за 1989 го-
дина, што ја донесе Републичкиот совет на седни-
цата одржана на 16 ма ј 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2340/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 

434. 
Врз основа на член 258, а во врска со член 260 

став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Соборот на општините, одржани на 20 и 21 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА СО-
БОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА СОГ-
ЛЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА АНГАЖИРАЊЕТО НА СИТЕ СУБЈЕКТИ ВО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СРМ ВО ВРСКА СО ЗАШТИТАТА 
ОД ПОЖАРИ 

1. Се формира заедничка комисија како повре-
мено работно тело за согледување на состојбите и 
поттикнување на ангажирањето на сите субјекти во 
спроведувањето на заклучоците на Собранието на 
СРМ во врска со заштитата од пожари (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

2. Задача на Комисијата е во текот на месец 
јуни и Јули оваа година, заедно со учество на прет-
ставници на надлежните републички органи и тела 
да посети одделни општини и организации на здру-
жениот труд во Републиката заради согледување на 
состојбите и поттикнување на ангажирањето на сите 
субјекти во спроведувањето на заклучоците на Соб-
ранието на СРМ во врска со заштитата од пожари. 

По извршувањето на задачата за која е форми-
рана Комисијата ќе им поднесе извештај на собори-
те што ја формирале со мислења и предлози. 

3. Во состав на Комисијата се избираат 
За претседател: 
СОКОЛ Симовски,-
За членови: 
Диме Мојсовски, 
Виде Малинов. 
Томе Лисичков. 
Претставници на: 
— Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти, 
— Заедницата на општините и градовите на Ма-

кедонија, 
— Републичкиот совет за заштита од пожари. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2344/1 Претседател 
21 јуни 1989 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 

435. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
согласно со член 183 од Законот за државната упра-
ва („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на за-
едничка седница на сите собори,' одржана на 21 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од функцијата член на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Александар Андоновски, 
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поради одговорност за ненавремено реагирање 
и непреземање на мерки за спречување и елими-
нирање на пројавените слабости и пропусти во орга-
нот со кој раководи: 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2303/1 
21 јуни 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 

436. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
согласно со член 183 од Законот за државната упра-
ва („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на за-
едничка седница на сите собори, одржала на 21 ју-
ни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА РЕПУБЛИЧ-

КИ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од функцијата републички секре-
тар за внатрешни работи Александар Андоновски, 

поради одговорност за ненавремено реагирање и 
непреземање на мерки за спречување и елиминира-
ње на пројавените слабости и пропусти во Секрета-
ријатот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2305/1 
21 јуни 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, с. р 

437. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
согласно со член 183 од Законот за државната упра 
ва („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 21 ју-
ни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од функцијата заменик на репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи Кирило Кош-
танов, 

поради одговорност за ненавремено реагирање и 
непреземање на мерки за спречување и елиминира-
ње на пројавените слабости и пропусти во Секрета-
ријатот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2304/1 
21 јуни 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 

438. 
Врз основа на точка 1 став 2 од Амандманот V 

на Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 21 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За член на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија се избира 

Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македо-
нија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2334/1 Потпретседател 
21 јуни 1989 година на Собранието на СРМ, 

Скопје м-р Павле Георгиевски, с. р. 

439. 
Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI 

на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 1 од Законот за определување на републички 
секретари и други функционери што раководат со 
републички органи на управата и со републички ор-
ганизации кои се именуваат од редот на членовите 
на Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 13/82), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За републички секретар за внатрешни работи се 
именува 

Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македо-
нија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2335/1 
21 јуни 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
м-р Павле Георгиевски, с. р 

440. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 И 
25/84), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СОПИТА. 
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИ-
HOT НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1989 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на ви-
сината и начи.нот на обезбедување на средствата на 
Републичката заедница на културата за 1989 година, 
што ја донесе Републичката заедница на културата 
на седницата одржана на 5 јуни 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2342/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с, р. 
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441. 
Врз основа, на член 92 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на СРМ“ број 41/87), Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 
ЈУНИ 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ „ЕЛЕКТРОМАКЕ-
ДОНИЈА" - СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
Се дава согласност на Одлуката на Работнич-

киот совет на ООЗТ „Електромакедонија" — Скопје, 
со која за директор на организацијата е именуван 
инж. Љупчо Гајдарџиски, досегашен вршител на дол-
жноста директор на ООЗТ „Електромакедонија" -
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА С“ОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2319/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

442. 
Врз основа на Амандманот XIV точка 1 алинеја 

6 од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија. Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ НА 150-ШДИПХНИНАТА ОД РАЃАЊЕ-

ТО НА ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ 
За член на Одборот за одбележување на 150-го-

дишнината од' раѓањето на Димитар Поп Георгиев-
Беровски се делегира Љубомир Самоников, делегат 
во Општествено политичкиот собор на Собранието на 
СРМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2317/1 
20 јуни 1989 година / 

Скопје 
Претседател 

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

443. 
Врз основа на член 118. од Законот за патиш-

тата („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/80, 
18/82, 13/86 и 28/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка. Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот 
совет на РО за одржување на јавни патишта“ „Ма-
кедонијапат" — Скопје, с о ' к о ј а за директор на Ра-
ботната организација е именуван инж. Владимир Ива-
нов, раководител на сектор за одржување во РСИЗ 
за патишта. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-232/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

444. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИДА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Педагош-
ката академија во Штип, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

Олга Шопова .и 
Славица Урошевиќ. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Педагошката академија во Штип се 
именуваат: 

Славица Урошевиќ, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, и 

Тодор Драгинов, секретар на ОК на ССРНМ -
Радовиш. 4 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2312/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

445. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за избор на орга-
ните на управување и на другите органи во органи? 
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 48/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 јуни 1989- година, до-
несе 

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

ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Републичкиот завод за трансфу-
зиологија се именуваат: 

Мирко Апостолски, член на Претседателството 
на Советот на ССМ. и 

Живко Поповски, претседател на ОК на ССРНМ 
— Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2318/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

446. 
Врз основа на член 33 од Законот за филмската 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 
51/88), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „МА-
КЕДОНИЈА-ФИЛМ" - СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
Се дава согласност на Одлуката на Работнич-

киот совет на; PQ за промет, производство и прика-
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жување “на филмови „Македонија-филм" — Скопје, 
со која за директор на Работната организација е 
именуван Александар Ѓурчинов, досегашен директор 
на организацијата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2322/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

447. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата^ одржана на 20 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-

БОР НА ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

За членов^ на Конкурсната комисија за изгот-
вување предлог за избор на декан на Правниот фа-
култет во Скопје се именуваат: 

Златко Цветковски, член на Претседателството на 
РК на ССММ, и 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2315/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
.Претседател 

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

Врз основа на член 257 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-

БОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за изгот-
вување предлог за избор на декан на Факултетот за 
музичка уметност во Скопје се именуваат: 

Јосиф Ќурчиез, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на .Собранието на СРМ, новинар во РТВ 
Скопје, и 

Домница Минчева, самостоен советник за опште-
ствени дејности во Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2316/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

449. 
Врз основа на член 33 од Законот за филмската 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 
51/88), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
БИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА КИНОТЕКАТА 

НА СРМ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 
НА КИНОТЕКАТА 

Се дава согласност на Одлуката на Собирот на 
работните луѓе на Кинотеката на СР Македонија со 
која за директор на Кинотеката е именуван Борис 
Ноневски, досегашен директор на Кинотеката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2321/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

450. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“, број 
16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, до-
несе 

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

НИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
ВО БИТОЛА 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Собранието и Сове-
тот на Универзитетот во Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани и тоа: 

а) во 'Собранието 
инж. арх Јован Алинчанец,-
Милчо Антовски, 
Павлина Василева, 
Славица Велиновска, 
Кочо Ѓорѓиоски, 
Благој Ѕалев, 
Милан Ивановски, 
Ја јага Луазим и 
Панде Поповски, 
б) во Советот: 
Павлина Василева, 
Благој Ѕалев и 
Панде Поповски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Собранието на Универзитетот во Битола се име-
нуваат: 

Невзат Гега — делегат во Соборот на општини-
те на Собранието на СРМ, вработен во КРО „Един-
ство“ — Струга, 

Зоран Димитриевски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, раководи-
тел на Центарот за печат и радио — Ресен, 

Митре Георгиевски, претседател на ОКнаССРНМ 
— Дебар, 

Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, општествено-поли-
тички работник во ОК на СКМ — Битола, 

Нове Јоновски, член на Претседателството на ОК 
на ССРНМ — Битола, 

Стефан Коруновски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 
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Васил Кузмановски, .делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, вработен во 
ГРО Трудбеник — Охрид, 

Кирил Нанески, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, општински правобра-
нител на самоуправувањето — Прилеп, и 

Аница Стојановска, претседател на ОК на ССММ 
— Крушево вработена во СО Крушево. 

3. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Универзитетот во Битола се имену-
ваат: 

Зоран -Димитриевски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Горѓи Лумбуровски, потпретседател на Изврш-7 

ниот совет на Собранието на општина Битола, и 
Климе Чакаров, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ од Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2306/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

451. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 
29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

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

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ -
СКОПЈЕ 

1. Се .разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Советот на Факултетот 
за музичка уметност - Скопје Петар Костовски, по-
ради истек на времето за кое е именуван. 

- 2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за музичка уметност — Скоп-
је, се именува 

Милка Божикова, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2307/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

452. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/86, 29/86 и. 7/88), Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 го-
дина, донесе 

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

ТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО 
БИТОЛА 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Вишата 
земјоделска школа во Битола, поради истек на вре-
мето за кое се именувани; 

Јане Митревски, И 
Иван Павловски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се 
именуваат: 

Јордан Ристевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
Тутунскиот комбинат — Прилеп, и 

Тоде Темелковски вработен во ЗИК „Пелагони-
ја" — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' 

Бр, 21-2310/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

453. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 јуни 1989 година, донесе 

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

ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА -
БИТОЛА 

1. Се разрешува од функцијта претставник на 
општествената заедница во Советот на Домот за до-
енчиња и мали деца — Битола, поради истек на 
времето за кое е именуван Татјана Митревска. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Би-
тола се именува Горѓи Стојановски, член на Претсе-
дателството на ОК на ССРНМ — Ресен, директор 
на Центарот за социјални работи — Ресен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2311/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

454. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 ' јуни 1989 година, донесе 

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

ТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД - ДЕМИР 
КАПИЈА 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на Специјал-
ниот завод — Демир Капија, поради истек на вре-
мето за кое се именувани.-

Стојанчо д-р Јанков и 
Милка Николова. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија 
с е именуваат: 
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Герасим Мантев, секретар на Претседателството 
на Советот на ССМ, и 

Петар Џундев, пензионер од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2309/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

455. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, 
донесе 

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

ОНКОЛОГИЈА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата претставници 
на општествената заедница во Советот на ООЗТ Ињ 
ститут за радиологија и онкологија „Скопје“ — Скоп-
је, поради истек на времето за кое се именувани; 

Борка Каевска, и 
Марија Којиќ. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Институт за радиологија и онко-
логија „Скопје“ - Скопје се именуваат: 

Борка Каевска, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработена во Здрав-
ствениот дом — Скопје — Центар, и 

Павле Велков, директор на ЗОИЛ — Македо-
нија филијала Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2313/1 , , 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

456. 
Врз основа на член 59 од Законот за научно-ис-

тражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 
16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе 

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

ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ -
СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Совтоет на Ветеринар-
ниот институт ,.Скопје“ — Скопје, поради истек на 
времето за кое е именуван Панде Поповски. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скоп-
је се именува Милутин Маниќ, делегат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ, управник 
во РЕ ЗИК — Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2314/1 
20 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

457. 
Врз основа на член 23 од Законот за данокот 

од доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 38/83, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89 И 
26/89), Републичкиот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ДО ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и 

уплатување на данокот од доход на организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/86, 10/88 и 18/89), во член 2, зборовите: „и според 
образецот „ОД“ — Пресметка за утврдување на да-
нокот од доход што им се отстапува на организа-
циите на здружениот труд“ се бришат, а зборовите: 
„што се“ се заменуваат со зборовите: „што е“. 

Член 2 
Во член 3, во уводната реченица зборовите: „на 

реден број 137" се бришат, а зборот: „од“ се заме-
нува со зборот: „во“. 

Точките: 1, 2-а, 6, 10 и 11 се бришат. 
Во точката 12, во став 1, зборовите: „искажан 

на редните броеви 7, 8, 10 и 12 од образецот — По-
себни податоци“ се заменуваат со зборовите: „на 
бруто личните доходи содржани во реализирани про-
изводи и услуги“. 

Во став 2 зборовите: „искажан под реден број 
51 од образецот Посебни податоци“, се бришат. 

По точка 20 се додава нова точка 21 која гласи: 
„21. Како дел од добивката, во смисла на член 

8, алинеја 27 од Законот, се смета делот од добив-
ката на организацијата која му припаѓа на стран-
ското лице по основ на вложување средства во до-
машната организација“. 

Член 3 
Во член 5, алинеја 1, на крајот по зборот „го-

дина“ точката и запирката се бришат и се додаваат 
зборовите: „или според основицата на данокот од 
доход утврдена по годишната пресметка за претход-
ната година, зголемена за процентот на пораст на 
просечниот чист личен доход по вработен во орга-
низацијата остварен во месецот за кој се плаќа да-
нок од доход во однос на остварениот просечен ме-
сечен чист личен доход по вработен во организаци-
јата во претходната година, ако тоа е поповолно“. 

Во алинеја 2, на крајот по зборот „полугодие“ се 
додаваат зборовите: „иии според основицата на да-
нокот од доход утврдена по полугодишната пресметка 
зголемена за процентот на пораст на просечниот чист 
личен доход по вработен во организацијата оства-
рен во месецот за кој се плаќа данок од доход во 
однос на остварениот просечен^ месечен чист личен 
доход по вработен во организацијата во првото полу-
годие, ако е тоа поповолно“. 

Член 4 
Зо член 13 зборовите: „на реден број 125" се 

заменуваат со зборовите: „во делот Акумулација под 
Дел за општествениот капитал“. 

Член 5 
Во 'образецот ,,ДД" — Пресметка на данокот од 

доход на организациите на здружен труд за перио-
дот од 1 јануари до 19 година, во колоната 
„Елементи“, дел I. Утврдување на основицата за пре-
сметување на данок од доход, во реден број 2 во 
заградата бројот „2.26" се заменува со бројот „-2.22". 

Редните броеви 2.1, 2.6, 2.12 и 2.13 се бришат. 
Досегашните редни броеви од 2.2 до 2.24 стану-

ваат редни броеви од 2.1 до 2.20. 
Досегашните редни броеви 2.25. и 2.26. кои ста-

нуваат редни броеви 2.21 и 2.22. се менуваат и гла-
сат: 
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„2.21. Дел од доходот остварен со користење на 
туристичките капацитети вон главната туристичка се-
зона во висина од 50% и делот од доходот остварен 
од работничките одморалишни капацитети, кои се 
вклучени најмалку 50% во комерцијалната турис-
тичка понуда. 

2.22. Дел од добивката која припаѓа на странско 
лице по основ на вложување средства во домашна 
организација“. 

Член 6 
Во образецот „ПДЗ" — Пресметка на издвоју-

вањата од доходот чија обврска е утврдена со закон 
или врз основа на закон за периодот од 1 јануари 
до 19 година, во колоната ,„Елементи“ дел I. 
Издвојување на средства чија основица за пресмету-
вање е основицата за пресметување на данокот од 
доход, под реден број 2 во заградата бројот „8" се 
заменува со бројот „6". 

„Во делот II. Издвојување на средства чија ос-
новица за пресметување е остварениот доход, во ре-
ден број 3.1. во колоната „Елементи“ се додаваат 
5 нови алинеи кои гласат: 

— Премии за осигурување; 
— Трошоци на камати и Ревалоризација на ди-

нарски обврски; 
— Негативни курсни разлики; 
— Вкалкулирани резервирања на нематеријални 

трошоци; и 
— Вкалкулирани резервирања на трошоците на 

финансирање на дејностите." 
Под реден број 3.1. се внесува износот на оства-

рениот доход зголемен за искажаните износи во 
образецот Биланс на успехот - „БУ", во делот де-
ловни расходи и тоа за: премии за осигурување, тро-
шоци на камати и Ревалоризација на динарски об-
врски, негативни курсни разлики, вкалкулирани, ре-
зервирања на нематеријални трошоци и вкалкули-
рани резервирања на трошоците на финансирањето 
на дејностите. 

Во редниот број 3.2. алинеја 3 се брише. 
Во реден број 4 и 6 во заградата бројот „8" се 

заменува со бројот ,„е“. 
Редните броеви 11 и 12 се. бришат 
Редниот број 13 станува реден број 11, а во за-

градата бројот „12" се заменува со бројот „10". 
Редниот број 14 станува реден број 12, а во 

заградата бројот „12" се заменува со бројот „10". 
Редните броеви 15 и 16 стануваат редни броеви 

13 и 14. 
Редните броеви 1.7 и 18 се бришат. 
Редниот број 19 станува реден број 15, а во за-

градата бројот „18" се заменува со бројот „13", а 
бројот „16" се заменува со бројот ..14". 

Редниот број 20 станува реден број 16, во загра-
дата бројот ,,16'к се заменува со бројот „14", а бројот 
„18" се заменува со бројот „13". 

Член ? -
Во образецот „ПДЗ" — Посебни податоци, коло-

ните „7" и „8" се бришат, а колоните „9" и „10" 
- стануваат колони ,.7" и „8". 

Член 8 
Во образецот „МДД". Пресметка на данокот од до-

ход за месец 19 година, во колоната ..Еле-
менти“ на реден број 4 и во образецот ..МПДЗ" 
Пресметка на придонесите и другите издвојувања од 
доходот за месен 19 година, во колоната 6, 
по зборот .,мало“ се додаваат зборовите: „иии про-
цент на пораст на просечниот чист личен доход по 
вработен“. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во . Службен весник н^ 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-2285/1 
26 јуни 1989 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

4 5 8 . 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 217 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Со Одлуката У-бр. 231/85 од 18 ма ј 1988 година 
објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/88, Ус-
тавниот суд на Југославија утврди дека одредбата на 
член 217 став 3 од Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на СР Македонија“, бр. 10/83 и 
13/85) е во спротивност со одредбите на член 170 
од Законот за облигационите односи. Одлуката е до-
ставена до Собранието на СР Македонија на 28 сеп-
тември 1988 родина. 

Собранието на СР Македонија, во рокот утврден 
со член 384 на Уставот на СФРЈ не ја отстрани спро-
тивноста на наведениот закон со Законот за обли-
гационите односи, па Уставниот суд на Југославија, 
врз основа^ на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, 
на седницата одржана на 7 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

Се утврдува дека на 28 март 1989 година пре-
стана да важи одредбата на член 217 став 3 од 
Законот на СР Македонија за здравствената заштита. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја до-
несе во состав: Душан Штрбац, претседател на Устав-
ниот суд на Југославија, и судиите: Хрвое Бачиќ, 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахи-
магиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник 
и Милосав Стијовиќ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и во „Службен весник на СР Македонија“. 

У. бр. 231/85 
7 јуни 1989 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

459. 
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 10 
ма ј 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 и 3 од Одлуката 

за доделување на користење на градежно земјиште, 
донесена од Собранието на општина Титов Велес, 
на седницата одржана на 24 март 1988 година („Служ-
бен гласник на општина Титов Велес“ бр. 2/88). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Титов 
Велес“. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 6/89 од 22 март 1989 година поведе постапка 
за оценување законитоста на член 11 став 2 и 3 
од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука 
затоа што во неа е предвидено учесниците на кон-
курсот за доделување на градежно земјиште со 
поднесувањето на пријавата да уплатуваат 50% од 
вредноста на комуналиите поради што се постави 
прашањето за нивната согласност со член 37 и член 
42 став 1 од Законот за градежното земјиште. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 
став 2 од Одлуката е предвидено дека учесниците 
на конкурсот се должни со пријавувањето на кон-
курсот да уплатат парични средства во висина од 
50% од вредноста на комуналиите на име аконта-
ција, а според ставот 3 од овој член учесниците на 
конкурсот, кој без успех учествувале на конкурсот, 
имаат право на враќање на уплатените средства во 
рок од 15 дена од денот на известувањето. 
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Според член 37 од Законот за градежното зем-
јиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) општи-
ната е овластена да го уредува користењето на гра-
дежното земјиште и да ги утврдува условите, начи-
нот и постапката за доделување на тоа земјиште, а 
согласно член 42 став 1 од овој закон за уредување 
на градежното земјиште се плаќа надоместок, кој се 
утврдува со договор. 

Од означените законски одредби, според мисле-
њето на Судот, произлегува дека надоместокот за 
уредување на градежното земјиште го плаќа корис-
никот кога тоа земјиште ќе му биде доделено од 
надлежниот орган, а не и можните корисници кои 
се пријавиле на конкурсот за доделување на градеж-
ното земјиште. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Одлуката е предвидено 50% од вредноста на кому-
налиите да се плаќа при самото поднесување на 
барањето за доделување на градежно земјиште, Су-
дот утврди дека одредбите од член 11 став 1 и 2 
од Одлуката не се во согласност со означените за-
конски одредби. 

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

У. бр. 6/89 
10 мај 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

460. 
Уставниои 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 10 ма ј 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 63 став 1 алинеја 
2, во делот во кој се предвидува замената на стан 
да се врши со нераспределен стан во организацијата, 
од Правилникот за решавање на станбените прашања 
на работниците во Основната организација на здру-
жениот труд. „Погон-Автобуси" во Скопје во состав 
на ФАС „11 Октомври“, донесен со референдум на 
24 декември 1981 година, во време на важењето не 
бил во согласност со Уставот на СР Македонија и 
биле во спротивност со Законот, за станбените од-
носи. ' 

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

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

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на член 63 став 1 алинеја 2 од правил-
никот означен во точката 1 од оваа одлука затоа 
што смета дека замената на стан што се врши со 
друг нераспределен стан во организацијата всушност 
претставува доделување на нов стан надвор од ос-
новите и мерилата утврдени во самоуправниот општ 
акт, што не бино во согласност со уставното начело 
на еднаквоста и со Законот за станбените односи. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 63 
став 1 алинеја 2, од Правилникот, е предвидена 
можност работникот да го реши своето станбено 
прашање со замената на станот кој го користи за 
стан на ООЗТ — РЗ, кој е даден на користење или 
не е распореден. 

Судот, исто така. утврди' дека оспорениот пра-
вилник престанал да важи на 2 јуни 1988 година 
со донесување на нов правилник за решавање на 
станбените прашања на работниците, но согласно, 
член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија по-
стојат процесни претпоставки за оценување на него-
вата уставност и законитост за време на важењето. 

6. Спор.ед член 25 став 1 од Законот за станбе-
ните односи — пречистен текст („Службен весник 
на СРМ“ бр. 48/88) носителите на станарско пр,аво 
можат да извршат замена на становите само со прет-
ходна писмена согласност од давателите на стано-
вите на користење. Согласно член 42 став 2 и член 
43 став 1 од овој Закон станот на користење го дава 
давателот на станот во согласност со самоуправниот 
општ акт односно со општиот акт за давање стан 

“на користење со кој .се уредуваат условите и начи-
нот на давање станови на користење, врз основа на 
редот на првенство во давањето станови на кори-
стење што го ^утврдува надлежниот орган на дава-
телот на стан на користење, врз основа на пријаве-
ните потреби на работниците, а во согласност со 
самоуправниот општ акт односно со општиот акт за 
давање стан на користење. 

Од означените одредби од законот произлегува 
дека замената на стан може да се врши само по 
претходно добиена согласност на давателот на ста-
нот на користење и меѓу носители на станарско пра-
во. Исто така, од Законот произлегува дека опреде-
лувањето на основите и мерилата за утврдување ре-
дот на првенство спаѓа во доменот на самоуправ-
ните права на работниците, при што со самоуправ-
ните општи акти не смеат да се повредуваат устав-
ните начела на еднаквост и на заемност и солидар-
ност и означените законски одредби. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со 
оспорениот член 63 став 1 алинеја 2, во делот во 
кој се предвидува замената на стан да се врши со 
^распределен стан во организацијата се овозможува 
замената на стан да се врши спротивно на усло-
вите утврдени во член 25 од Законот, бидејќи на 
нераспоредениот стан нема носител на станарско пра-
во со кого би се вршела замената што всушност 
не претставува замена, туку доделување на друг стан 
независно од основите и мерилата утврдени во само-
управниот општ акт, Судот утврди дека тој член од 
Правилникот во времето на неговото важење, бил во 
спротивност cq означените законски одредби. 

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

У. бр. 64/89 
до мај 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д р Фиданчо Стоев, с. р. 

461. 
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 26 
април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организирано 
користење на годишните одмори и рекреација на 
вработените во Работната организација „Макметал 
— Инженерингu во Скопје, донесен од Работничкиот 
совет на 27 јули 1984 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје, со предлог поднесен до Ус-
тавниот суд на Македонија, поведе постапка за оце-
нување законитоста на правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што обликот на кори-
стење на средствата за заедничка потрошувачка е 
во спротивност со член 90 ед Законот за здруже-
ниот труд и со Општествениот договор за заеднич-
ките основи и мерила за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето на доходот и чистиот до-
ход и распределбата на средствата за лични доходи 
го СР Македонија и затоа што не е донесен со ре-
ферендум, што било во спротивност со член 438 од 
Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ниот правилник се уредува издвојувањето на средства 
на работната организација заради партиципирање во 
цената на пансионот во објектите што работниците 
на оваа организација ги користат за одмор и ре-
креација преку Заедницата за одмор и рекреација 
на град Скопје, чија висина се утврдува во зависност 
од тоа дали објектите ги користи работникот или 
вработени односно невработени членови на неговото 
семејство односно се уредуваат прашања во врска со 
распределбата на средствата за заедничка потрошу-
вачка. 

5. Според член 438 од Законот за здружениот 
труд за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка работниците од-
лучуваат со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник ги 
утврдува основите и мерилата за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка, а е донесен 
од Работничкиот совет на означената работна орга-
низација пред влегувањето во сила на Законот за 
претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88), 
според чиј член 46 такво овластување може да се 
предвиди само со статутот, Судот утврди дека Пра-
вилникот е во спротивност со член 438 од Законот 
за здружениот труд, поради што одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Според член 90 став 1 од Законот за здру-
жениот труд средствата за заедничка потрошувачка 
што се издвојуваат од чистиот доход на основната 
организација се користат за непосредна потрошувач-
ка и за инвестициони вложувања во објекти и опре-
ма на заедничката потрошувачка, со кои се задово-
луваат потребите на заедничката потрошувачка, меѓу 
кои и потребите на одморот и рекреацијата на ра-
ботниците. 

Согласно член 193 став 1 од овој закон со сред-
ствата за заедничка потрошувачка управуваат работ-

ниците во здружениот труд што ги здружиле тие 
средства од чистиот доход на својата основна орга-
низација односно на работната заедница во која ра-
ботат и од своите лични доходи, на начин утврден 
со самоуправниот општ акт. 

Врз основа на изнесените законски одредби Су-
дот смета дека користењето на средствата за заед-
ничка потрошувачка за непосредна потрошувачка за-
ради задоволување на потребите на одморот и ре-
креацијата на работниците не е во спротивност со 
член 90 од Законот за здружениот труд. Начинот и 
облиците на непосредната потрошувачка на овие сред-
ства (партиципација, регреси за годишен одмор и 
слично) се уредуваат со самоуправните општи акти 
во рамките на самоуправното право на работниците 
да управуваат со средствата на заедничката потро-
шувачка и да одлучуваат за основ.ите и мерилата за 
нивната распределба, во согласност со намената на 
овие средства утврдена во член 90 од Законот. 

7. Во однос на наводите во предлогот дека оспо-
рениот правилник не е во согласност со означениот 
општествен договор, Судот, согласно точка 1 од 
Амандман 53 на Уставот на СР Македонија, не е 
надлежен да одлучува. 

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

У. бр. 164/88 
26 април 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на З а к о н о т за ловот 
(„Службен весник на СРМ“ број 43/88 и 18/89) се 
направени грешки, поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 
на Законот за ловот 

Во член 15 став 1 алинеја 4 наместо зборовите: , 
„од 1 ма ј до 31 октомври“ треба да стојат зборовите: 
„од 1 јануари до 1 октомври“. 

Во член 19 став 1 зборовите: „како и ловење 
на дивеч за време на ловостој“, треба да се бришат. 

Бр. 13-1977 
20 јуни 1989 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

223. 
Врз основа на ч,лен 31, 56 и 67 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 45 од Статутарната 
одлука за изменување и дополнување на Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор 
на Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 13 јуни 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ 
ЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии без 

додатокот на пензијата, минималните старосни и се-
мејни пензии остварени според Законот за старосно-
то осигурување на земјоделците, материјалното обез-
бедување на вдовица односно вдовец, паричните на-
доместоци за пензија остварени во странство и па-
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ричните надоместоци во врска со правото на пре-
квалификација или доквалификација и соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преоста-
ната работна способност и привремениот надоместок 
до вработување на деца со пречки во физичкиот и 
психичкиот развој, аконтативно се усогласуваат со 
порастот на номиналните лични доходи во 1989 го-
дина за 20 насто. 

Процентот на усогласување на пензиите и дру-
гите пензиски примања усогласени според оваа одлу-
ка и одлуките за аконтативно усогласување на пен-
зиите и паричните надоместоци со движењето на но-
миналните лични доходи во Републиката во- 1989 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89, 19/89 и 
23/89) сметано од 1 јануари 1989 г о д и н а , вкупно 
изнесува 224 насто. 

Усогласувањето од став 1 на овој член припаѓа 
од 1 јануари 1989 година. 

Член 2 
Како основица за определување на усогласување-

то од член 1 став 1 на оваа одлука претставува изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување, однос-
но паричниот надоместок усогласен според Одлуката 
за аконтативно усогласување на пензиите и парични-
те надоместоци со движењето на номиналните лични 
доходи во Републиката во 1989 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 23/89). 

Член 3 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 

година на кои пензијата им е определена Од гаран-
тираната пензиска оснора усогласувањето од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши на износот на гаранти-
раната пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензискиот 
стаж и личниот доход за корисниците на најнизок 
износ на пензија и на додатокот на пензија. 

Член 4 
Со процентот од член 1 на оваа одлука ќе се 

усогласуваат и највисоките пензии остварени зак-
лучно со 30 јуни 1989 година. 

Член 5 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припа-

ѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла на 
член 25 од Законот за основните права од пензи-
ското и инвалидското осигурување е 1989 година, 
односно во чија пензиска основа се засметани целос-
но или делумно личните доходи односно основици 
на осигурувањето остварени во 1989 година, 

Член 6 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на работниците во органите 
на управата надлежни за внатрешни работи и се-
мејните пензии изведени по таа основа сразмерно на 
бројот на месеците од 1989 година во која примале 
пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 
24/88) како и на пензиите на работниците во каз-
нено-поправните и воспитно-поправните домови и се-
мејните пензии изведени по таа основа сразмерно на 
бројот на месеците од 1989 година во која примале 
пензија согласно член 73-а од Законот за извршу-
вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89 и 
35/86). 

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 0 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941". 

Член 8 
При постоење на повеќе корисници на семејна 

пензија по едно решение се сметаат како еден ко-
рисник, коса се работи за усогласување на пензијата 
според оваа одлука. 

Член 9 
Усогласувањето, на пензите и паричните надомес-

тоци според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на решение. 

Член 10 
При конечното усогласување на пензиските при-

мања ќе се земе предвид и усогласувањето според 
оваа одлука. 

Член 11 
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. 16-1797/1 
13 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Никола Илиоски, с. р 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

224. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од 

Статутот на Здружената самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита на град Скопје, Соб-
ранието на Здружената самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита на град Скопје, на сед-
ницата одржана на 15 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во членот 2 после ставот 1 од одлуката за утвр-

дување на височината на стапката на придонесите 
за здравствена заштита на работниците се додаваат 
уште два става кои гласат: 

„Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на ОЗТ претставува остварениот доход. 

Основицата за пресметување на месечната акон-
тација на придонесот од доходот на ООЗТ претста-
вува остварениот доход валоризиран со процентот на 
кумулативниот пораст во Републиката согласно член 
17 став 2 од Законот за данокот од доходот на 
ОЗТ". 

Член 2 
Ова одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 02-5099/3 
15 јуни 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р. 
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