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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за стоковните резерви, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 декември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3557/1 
15 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува формирањето, обнову-

вањето и користењето на републичките стоковни ре-
зерви, општинските стоковни резерви, стоковните ре-
зерви на град Скопје и стоковните резерви на опре-
делени организации на здружениот труд (во натамош-
ниот текст: сто-ковни резерви), изградбата и одржу-
вањето на складмшниот простор за сместување и 
чување на стоковните резерви, како и финансира-
њето на работењето со резервите. 

Член 2 
Стоковните резерви се користат за обезбедување 

потреб,ите на Републиката во случај на војна и во 
други вонредни прилики и заради обезбедување ста 
билност на пазарот во случај на поголеми нарушу-
вања на пазарот. 

Член 3 
Стоковните резерви се формираат, обновуваат и 

користат во согласност со насоките за одбрана на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
насоките за одбрана на Републиката, плановите за 
од,брана на општините и на градот Скопје, другите 
акти на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и собранијата на општините и на гра-
дот Скопје и на организациите на здружениот труд, 
како и насоките и мерките на економската политика 
и другите мерки утврдени со општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија и општестве-
ните планови на општините и на градот Скопје. 

Член 4 
Стоковните резерви ги сочинуваат определени 

земјоделски, прехранбени и индустриски производи, 
лекови и санитетски материјали и основни суровини 
и други материјали за репродукција. 

Член 5 
За да се обезбеди усогласено формирање, обно-

вување и користење на стоковните резерви и смес-
тување и чување на тие резерви, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, извршните совети на собранијата на општи-
ните и на градот Скопје, односно определени орга-
низации на здружениот труд кои формираат сто-
ковни резерви, се договараат за усогласување на ме-
ѓусебните односи во поглед на видот, обемот и ди-
намиката на формирањето и обновувањето на сто-
ковните резерви, како и во поглед на начинот на ко-
ри.стењето на складипшиот простор за сместување и 
чување на стоковните резерви и известување за сос-
тојбата на стоковните резерви. 

Член 6 
Носител на правата, обврските и одговорностите 

во управувањето, користење го и располагањето со 
стоковните резерви на општината, односно градот 
Скопје, е органот на управата определен со акт на 
собранието на општината, односно градот Скопје, а 
во определената организација на здружениот труд, 
органот определен со самоуправен општ акт на орга-
низацијата. 

Член 7 
Носител на правата, обврските и одговорностите 

во управувањето, користењето и располагањето оо 
републичките стоковни резерви е Дирекцијата за 
републички стоковни резерви (во натамошниот текст: 
Дирекција). 

II. РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Програми на републичките стоковни резерви 

Член В ' 
Формирањето, обновувањето, користењето и те-

риторијалното разместување на републичките стоков-
ни резерви и изградбата и одржувањето на скл а д и т -
ивот простор за сместување и чување на резервите 
се врши врз основа на среднорочни и годишни про-
грами. 

Среднорочните програми од став 1 на овој член 
се донесуваат за период од 5 години, истовремено со 
општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Годишните програми од став 1 на овој член се 
донесуваат во согласност со среднорочната програма 
и истовремено со резолуцијата за политиката на 
остварувањето на општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија во тековната година. 

Член 9 
- Среднорочните програми за формирање, обнову-

вање, користење и глобално територијално разместу-
вање на републичките стоковни резерви и за изград-
ба и одржување на складишниот простор за сместу-
вање и чување на резервите ги донесува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија по пред-
лог на Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Годишните програми за формирање, обновување, 
користење и територијално разместување по локации 
на републичките стоковни резерви и за изградба и 
одржување на складишниот простор за сместување и 



Стр. 830 - Bp. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРА4 16 декември 1987 

чување на резервите ги донесува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија по предлог на републичкиот секретар за оп-
штостопански работи и пазар, по претходно прибаве-
но мислење од републичкиот секретар за народна 
одбрана и командантот на територијалната одбрана. 

Член 10 
Програмите од член 8 на овој закон содржат: 

н,азив, количества и вид на стоките, територијално 
разместување, податоци за складишниот простор, не-
говата намена и износот на средствата за изградба и 
одржување на складишниот простор. 

Со програмите од став 1 на овој ,член се опреде-
луваат и најмалите количества на стоки во репуб-
личките стоковни резерви што исклучиво се корис-
тат за потребите на Републиката во случај на војна 
и во други вонредни прилики. 

Територијален ото разместување на републичките 
стоковни резерви неопходни за обезбедување на пот-
ребите на Републиката во случај на војна и во други 
вонредни прилики се врши во согласност со потреби-
те на општонародната одбрана. 

ТериториЈ алчното разместување од ставот з на 
свој член го врши републичкиот секретар за општо-
стопански работи и пазар. 

Член 11 
Со годишната програма за изградба и одржува-

ње на складишниот простор за сместување и чување 
на републичките стоковни резерви, може да се опре-
дели паричните средства на Дирекцијата да се ко-
ристат за изградба и одржување на сопствен складн-
и о н простор и за обезбедување средства за заед-
ничко вложување з,а изградба и одржување на заед-
нички складнион простор со Сојузната дирекција за 
стоковни резерви, со органите, односно организации-
те надлежни за работите за стоковни резерви на ре-
публиките, автономните покраини, општините и на 
градот Скопје и со определените организации на 
здружениот ТРУД. 

По исклучок од став 1 на овој чле,н со годиш-
ната програма може да се определи средствата за 
изградба и одржување на складишниот простор, Ди-
рекцијата да им ш дава на определени организа-
ции на здружениот труд во вид на кредит. 

Член 12 
Предлозите на програмите од член 8 на о?ој 

закон ги изготвува Дирекцијата во соработка со Сто-
панската комора на Македонија и републичките ор-
гани на управата надлежни за работите за народна 
одбрана, здравството и земјоделството. 

2. Формирање на републички стоковни резерви 

Член 13 
Републичките стоковни резерви се формираат се 

купување на стоки првенствено од домашно произ-
водство. 

По исклучок од став 1 на отаој член, кога на 
домашниот пазар нема доволно стоки или не се про-
изведуваат во земјата, републичките стоковни ре-
зерви се формираат со купување на стоки од увоз. 

Член 14 
Дирекцијата може со организациите на здруже-

ниот труд да договара производство на определени 
видови и количества стоки за републички стоковни 
резерви, во согласност со програмите за формирање, 
обновување, користење и територијално разместува-
ње на републичките стоковни резерви. 

Член 15 
Стоките за републичките стоковни резерви, Ди-

рекцијата ги купува според програмата за формира-
ње, обновување, користење и територијално размес-
тување на републичките стоковни резерви. 

Во случај на поголеми нарушувања на пазарот, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија може да одлучи Дирекцијата, 

заради интервенција на пазарот, да набави стоки на 
домашниот пазар во количества поголеми од коли-
чествата утврдени со програмата, односно да наба-
ви и други стоки кои според програмата не се пред-
видени. 

Условите, начинот и средствата за набавка на 
стоковните резерви од став 2 на овој член ги утвр-
дува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

За преземените мерки од став 2 на овој член 
Дирекцијата го известува Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 16 
Купувањето на стоки на републички стоковни 

резерви и продажбата на стоки од републичките сто-
ковни резерви заради формирање и обновување на 
републичките стоковни резерви, Дирекцијата го врши 
со јавно наддавање или прибирање на понуди. 

По исклучок од став i на овој член, Дирекци-
јата може да ги врши работите од овој став без 
јавно наддавање, односно без прибирање понуди во 
согласност со- републичкиот секретар за општосто-
пански работи и пазар, ако елементите за купување, 
односно за продавање на определени стоки (цена, 
квалитет, паритет и друго) се претходно пропишани, 
оди оси о утврдени. 

Кога стоките не можат да ги продадат на на-
чин од ставовите 1 и 2 од овој член Дирекцијата 
може да ги продаде со непосредна спогодба ,во сог-
ласност со републичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар. 

Одредбите на став 1 од овој член не се приме-
нуваат на задолжителното купување на земјоделски 
и прехранбени производи за кои се пропишани заш-
титни цени, за купување на стоки на домашниот па-
зар што ги произведува само еден производител и за 
купување на стоки од странска земја, во која сто-
ките можат да се набават само од еден продавач. 

Член 17 
За купување на стоки од домашно производство 

за формирање на републичките стоковни резерви, во 
согласност со програмата, одлучува директорот на 
Дирекцијата. 

За купување на стоки од увоз, одлучува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Купувањето на стоки за формирање на репуб-
личките стоковни резерви и продажбата на стоки од 
резервите се врши по цени што се формираат спо-
ред прописите, односно по цени што се формираат 
според условите на пазарот, во согласност со утврде-
ната политика на цените. 

Член 18 
Купувањето на стоки за републичките стоковни 

резерви и продажбата на стоки од републичките 
стоковни резерви заради интервенција на пазарот, 
се врши по цени и услови што ќе ги утврди Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

з. Користење на републички стоковни резерви 

Член 19 
Републичките стоковни резерви се користат за 

намените од членот 2 на овој закон. 
Републичките стоковни резерви се користат и за 

интервенции на пазарот, под услови и начин што се 
предвидени со овој закон. 

Член 20 
Интервенција на пазарот со републичките сто-

ковни резерви се врши со следните мерки: задол-
жително купување на вишоци на основни земјодел-
ски и прехранбени производи по заштитни цени про-
пишани од Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, купување и 
продавање на стоки, давање на стоки на заем и увоз 
на стоки. 
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Условите и начинот за вршење на работите од 
став 1 на овој член (начин на увоз, удел на надлеж-
ните органи за стоковни резерви н-а општините, од-
носно на организациите на здружениот труд, услови 
за купување и продавање, обезбедување на динари 
и девизи, трошоци за увоз, поднесување ризици и 
друго) се уредуваат со договор што Дирекцијата го 
склучува со надлежните органи за стоковни резерви 
на општините и на градот Скопје, односно со орга-
низациите на здружениот труд. 

Член 21 
Кога настанале или може да настанат поголеми 

нарушувања на пазарот и кога во републичките сто-
ковни резерви нема стоки со кои треба да се презе-
мат мерки за интервенција на пазарот, а не постои 
можност за набавка на домашниот пазар, стоките ое 
обезбедуваат од увоз 

Член 22 
Дирекцијата може да предложи да се увезат сто-

ки за пополнување на републичките стоковни резер-
ви и за интервенција на пазарот по барање на над-
лежните органи за стоковни резерви на општините и 
на градот Скопје, односно од организациите на здру-
жениот труд под услов тие да обезбедат потребни 
средства. 

Член 23 
Мерката интервенција на пазарот со задолжи-

телно купување на вишоците на основните земјодел-
ски и прехранбени производи, за кои се пропишани 
заштитни цени од Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, ја спрове-
дува Дирекцијата под услови и начин што ги утвр-
дува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 24 
Мерката интервенција н,а пазарот со купување и 

продажба на стоки од републичките стоковни резер-
ви се презема заради спречување, односно отстрану-
вање на поголеми нарушувања што можат да наста-
нат или што настанале на пазарот кога таквите на-
рушувања можат да ја доведат во прашање стабил-
носта на пазарот, или кога можат да предизвикаа! 
позначителен пораст на цените во однос на цените 
утврдени со политиката на цените за тековната го-
дина. 

Член 25 
Кога настанале или можат да настанат поголеми 

нарушувања на пазарот, по исклучок може, да се 
преземе и мерка за интервенција на пазарот со да-
вање стоки од републичките стоковни резерви на 
заем на надлежните органи на управата за стоков-
ни резерви на општината, на градот Скопје и на 
организациите на здружениот труд. 

Член 26 
Стоки од републичките стоковни резерви можат 

да се дадат на заем под услов да се врати ист вид, 
количества и квалитет на стоката, и заемопримачот 
да обезбеди гаранција дека позајмената стока 'ќе би-
де навремено вратена во републичките стоковни ре-
зерви. 

Член 27 
За преземање на мерките за интервенција на па-

зарот од членовите 23, 24 и 25 од овој закон, одлу-
чува во согласност со програмата, републичкиот се-
кретар за општоетопански работи и пазар, по пред-
лог од директорот на Дирекцијата. 

Член 28 
Стоките од републичките стоковни резерви што 

се користат во организациите на здружениот труд и 
имаат карактер на основни средства, можат да се 
дадат во закуп. 

Член 29 
Републичките ст-ок-овни резерви се одржуваат со 

повремено обновување зависно од видот и природата 
на стоките и од нивниот рок на траење, во соглас-
ност со програмата од член 8 на овој закон. 

Обновувањето на стоки во согласност со програ-
мата од став 1 на овој член се врши со разменува-
ње, купување, продавање и позајмување на стоките, 
за што одлучува директорот на Дирекцијата во сог-
ласност со републичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар. 

Обновувањето на стоките од став 2 на овој член 
се врши по редоследот од тој став. 

Ако стоките од републичките стоковни резерви 
се разменуваат, се позајмуваат или се продаваат за-
ради обновување, наместо стоките што се размене-
ти, ,позајмени или продадени ќе се обезбеди ист вид, 
квалитет и количество на стоки што одговара за 
истата намена во согласност со програмата од член 
8 на овој закон. 

Член 30 
Стоките набавени во смисла на член 15 став 2 

од овој закон или откупени по заштитни цени во 
количества поголеми од количествата утврдени со 
програмата, Дирекцијата може да ги продаде на до-
машниот или странскиот пазар под услови и начин 
што ќе ги определи Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 31 
Републичкиот секрета,р за општостопански рабо-

ти и пазар во вршењето надзор над работата на Ди-
рекциј,ата може привремено да го запре од извршу-
вање решението на директорот на Дирекцијата кое 
не е во согласност со овој закон и со програмата за 
формирање, обновување и користење на републички-
те стоковни резерви и во рок од 15 дена од денот 
на запирањето на решението го известува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика хМакедонија кој донесува конечна одлука. 

Ако Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на приемот на известувањето од став 1 на 
овој член не донесе одлука, актот за запирање прес-
танува да важи. 

4. Изградба и одржување на складиштен простор за 
сместување pi чување на републички стоковни резерви 

Член 32 
За сместување и чување на .републичките стоков-

ни резерви Дирекцијата обезбедува складиштен прос-
тор СО: 

1. изградба на сопствен складиштен простор; 
2. з,дружување на средства за изградба на заед-

нички складиштен простор со организации на здру-
жениот труд, со општините и градот Скопје, со орга-
ните, односно организациите за стоковни резерви на 
другите републики и автономни покраини и Сојуз-
ната дирекција за стоковни резерви,-

3. давање кредити на организации на здруже-
ниот труд и 

4. земање складиштен простор во закуп. 

Член 33 
Сместувањето и чувањето на републичките сто-

ковни резерви, Дирекцијата може да го довери на 
надлежните органи за стоковни резерви на општини-
те и на градот Скопје, на орган,ите, односно органи-
зациите надлежни за стоковни резерви на другите 
републики и автономни покраини и на Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви, на организациите на 
здружениот труд и на единици и установи на Југо-
словенската народна армија, само врз основа на до-
говор со кое се уредуваат условите за сместување и 
чување на републичките стоковни резерви. 

Надлежните органи за стоковни резерви на оп-
штините, н,а г,радот Скопје и организациите на здру-
жениот труд на кои стоките од републичките стоков-
ни резерви им се доверени за сместување и чување 
врз основа на договор, не можат без одобрение од 
Ди,рекцијата да ш користат, отуѓат, ја променат на-
мената или на друг начин со нив да располагаат. 
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Со договорот од став 1 н,а овој член не може 
да се предвиди приоритетно право на купување сто-
ки од републичките стоковни резерви во корист на 
организацијата на која стоките и се доверени за 
сместување и чување. 

Дирекц,ијата може со договор, на организациите 
на здружениот труд да им одобри да ги сместат и 
чуваат своите стоки во складишниот простор со кој 
располагаат. 

5. Извори на средства за финансирање на 
републички 1'е стоковни резерви 

Член 34 
Средствата за финансирање на републичките сто-

ковни резерви се обезбедуваат од следните извори: 
1. Републичкиот буџет; 
2. Програмата за финансирање на општонародна 

одбрана и општествената самозаштита; 
3. кредити, 
4. приходите од каматите по кредитите од сред-

ствата на Републиката и на општините што се водат 
како депозит во Народната банка на Македонија; 

5. вишокот на приходите над расходите утврде-
ни со завршна сметка на Народната банка на Маке-
донија; 

6. тековното работење со стоковните резерви и 
7. други извори. ' 

6. Работење со републичките стоковни резерви 

Член 35 
Работењето со републичките стоковни резерви 

во врска со формирањето, користењето и обновува-
њето на стоковните резерви, преземањето мерки за 
интервенција на пазарот, сместувањето, чувањето на 
стоките, како и во врска со изградбата и одржува-
њето на складиштарот простор ги врши Дирекцијата 
во рамките на правата и должно“стите утврдени со 
овој закон. 

Член 36 
Во работењето со републичките стоковни резер-

ви Дирекцијата: 
1. ги презема активностите утврдени со овој за-

кон; 
2. склучува договори за работите на стоков про-

мет и други договори на начин и под услови што се 
предвидени за организациите на здружениот труд, 
ако со овој закон не е поинаку определено; 

3. ги врши работите во врска со изградбата и 
одржувањето на складишниот простор за сместување 
и чување на републичките стоковни резерви и 

4. врши и други работи што ќе ги определи Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 37 
Дирекцијата соработува со сојузните, републич-

ките и покраинските органи на управата и со орга-
ните за стоковни резерви на општините и на градот 
Скопје, во врска оо програмирањето, формирањето, 
обновувањето, сместувањето, чувањето и користењето 
на резервите, заедничко преземање мерки за интер-
венција на пазарот, разместување на стоковните ре-
зерви и за изградба на складиштен простор. 

Член 38 
За разгледување на прашања од пошироко оп-

штествено ,значење во работењето со републичките 
стоковни резерви во Дирекцијата се образува Совет. 

Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Директорот на Дирекцијата е член на Советот 
по својата положба. 

Советот донесува Деловник за- својата работа 

Член 39 
Советот им дава на надлежните републички ор-

гани мислење на предлогот на програмите за фор-
м,ирање, обновување и користење на републичките 
стоко/вни резерви и за изградба и одржување на 
складиштен простор, како и мислење за висината на 
складарината за сместување и чување на републички-
те стоковни резерви. 

Советот го разгледува работењето на Дирекција-
та и дава мислење и предлози во врска со тоа ра-
ботење. 

Член 40 
Советот донесува: Финансиски план и завршна 

сметка на Дирекцијата по' предлог од директорот на 
Дирекцијата и врз основа на дадената согласност на 
републичкиот секретар за општо стопан ски работи и 
пазар. 

Финансискиот план и завршната сметка на Ди-
рекцијата ги одобрува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Кои финансискиот план се доставува и извештај 
за реализирање на програмите за изминатите месе-
ци со оцена до крајот на тековната година. 

Кон завршната сметка се доставува и извештај за 
работењето со републичките стоковни резерви со 
мислење на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 41 
Со финансискиот план на Дирекцијата за репуб-

лички стоковни резерви средствата се утврдуваат и 
распоредуваат особено за : 

1. формирање, обновување и користење на ре-
публичките стоковни резерви; 

2. изградба на складиште,н простор “и негово 
опремување ; 

3. трошоци за сместување и чување на репуб-
личките стоковни резерви,-

4. покривање на загубите во работењето со ре-
публичките стоковни резерви и 

5. покривање на негативната разлика настаната 
во работењето со републичките стоковни резерви 
што не можела да се покрие од средствата на ре-
зврвниот фонд. 

Член 42 
Во Дирекцијата се ф о р м и р а резервен фонд. 

, Средствата на резервниот фонд се формираат од 
позитивната разлика настаната во работењето со ре-
публичките стоковни резерви 

Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата 
се користат за покривање на негативната разлика 
настаната во работењето со републичките стоковни 
резерви, како и за финансирање на форм,ирањето, 
обновувањето и користењето на републичките сто-
ковни резерви и за преземање мерки за интервен-
ција на пазарот за кои во финансискиот план не се 
предвидени средства или не се предвидени во дово-
лен износ. Средствата на резервниот фонд на Дирек-
цијата можат да се користат и како обртни сред-
ства. 

Член 43 
Средствата од позитивната разлика остварени во 

работењето со републичките стоковни резерви, по 
одбивањето на трошоците “на работењето со репуб-
личките стоковни резерви и средствата на негатив-
ните курсни разлики, настанати во работењето со ре-
публичките стоковни резерви, се утврдуваат со за-
вршна сметка на Дирекцијата. 

Средствата од став 1 на овој член се распореду-
ваат со одлука за завршната сметка на дел што го 
користи Дирекцијата за изградба и одржување на 
складитивот простор и дел што се внесува во ре-
зервниот фонд на Дирекцијата. 

Член 44 
Негативните разлики настанати во работењето 

со републичките стоковни резерви што не можат да 
се покријат од средствата на резервниот фонд на 
Дирекцијата, се покриваат од средствата што за тие 
намени се обезбедуваат во Буџетот на Републиката. 
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Член 45 
Средствата на ануитетите од кредитите дадени 

на организаци,ите на здружениот труд за изградба на 
складиштен простор можат да се користат само за 
изградба на складиштен простор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, директорот на Дирекцијата може, во согласност 
со републичкиот секретар за општо стопан ски рабо-
ти и пазар, по претходно прибавена согласност од 
републичкиот секретар за народна одбрана и репуб-
личкиот секретар за финансии, да одлучи средствата 
од став 1 на овој член .привремено да се користат и 
како обртни средства. 

Член 4G 
Дирекцијата пресметува амортизација на п.редме-

тите што претставуваат основни средства според про-
писите за амортизација на основните средства на 
организациите на здружениот труд. 

Член 47 
Дирекцијата води книговодство според системот 

на единствени сметки пропишани со - контниот план 
за организациите за стоковни резерви на општестве-
но-политичките заедници. 

Член 48 
Одделни недвижности, подвижни предмети и 

опрема што служат за потребите на републичките 
стоковни резерви, како и за одделни недвижности, 
подвижни предмета и опрема што се дотраени, зас-
тарени или не се потребни за републичките стоков-
ни резерви, Дирекцијата може врз основа на одлука 
на Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, донесена по предлог на 
директорот на Дирекцијата, ко ј го дава по претход-
но прибавено мислење од републичкиот секретар за 
општостоп,ански работи и пазар, да ги продаде или 
даде во закуп. 

Средствата добиени со продажбата, односно со 
давање во закуп на недвижн.остите, подвижните пред-
мети и опрема од став 1 на овој член можат да се 
користат за инвестициона изградба или за набавка 
на недвижности, подвижни предмети и опрема. 

Член 49 
За време на воена состојба, во случај на непос-

редна воена опасност и во други вонредни прилики, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија одлучува за сите прашања на 
формирањето, обновувањето и користењето на ре-
публичките стоковни резерви и за изградбата и одр-
жувањето на складишниот простор за сместување и 
чување на резервите. 

Републичките стоковни резерви се користат под 
услови и начин што ќе ги определи Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

I I I ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Стоковни резерви се формираат и во определени 

организации на здружениот труп, што се од посебно 
значење за општонародната одбрана 

Организациите на здружениот труд од став 1 на 
овој член ги определува Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка "Република Македонија. 

Член 51 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

програмите за формирање, обновување, користење и 
територијално разместување на републичките стоков-
ни резерви и изградбата и одржувањето на складиш-
тен простор за сместување и чување на резервите 
како и одредбите за формирање, користење и из-
градба и одржување на складиштен простор за смес-
тување и чување на републичките стоковни резерви, 
се применуваат и на општинските стоковни резерви 
П стоковните резерви на градот Скопје. 

Програмирањето, формирањето, обновувањето, 
користењето и разместувањето на стоковните резер-
ви на определени организации на здружениот труд, 
изградбата и одржувањето на складишниот простор 
за сместување и чување на стоковните резерви се 
врши врз основа на самоуправните општи акти на 
организациите во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Член 52 
Надлежните органи за стоковни резерви на оп-

штините, на градот Скопје и определени организации 
на здружениот труд се должни секогаш да ги имаат 
предвидените видови и количества на стоки и да ги 
обновуваат како и да го известуваат за состојбите 
на стоковните резерви еднаш годишно Републичкиот 
секретаријат за општ о стопански работи и пазар. 

Член 53 
Средства за финансирање - на општинските сто-

ковни резерви и стоковните резерви на градот Скоп-
је обезбедуваат општините, односно градот Скопје. 

Член 54 
Средства за финансирање на стоковните резерви 

во определените организации на здружениот труд 
обезбедуваат тие организации. 

Член 55 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 

работењето со републичките стоковни резерви се 
применуваат и на работењето со стоковните резер-
ви на општините и на градот Скопје и организации-
те на здружениот труд. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Одговорното лице во организацијата на здруже-

ниот труд или во друго правно лице со кое е склу-
чен договор за с м е с т у в а е и чување на стоки на ре-
публичките стоковни резерви, кое стоките неовласте-
но ги користи или ги отуѓи, или им ја промени на-
мената или складишниот простор, или на друг начи,н 
располага со стоките спротивно со договорот, ќе се 
казни за кривично дело со затвор до 3 години. 

Ако поради делото од став 1 на овој член наста-
пила имотна штета која надминува 500.000 динари, 
одговорното лице ќе се казни со затвор од 1 година 
до 5 години. 

Член 57 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
Дирекцијата, ако стоките од стоковните резерви му 
ги довери на сместување и чување на субјект со кој 
нема претходно склучен договор за сместување и чу-
вање или ако со такв,иот договор предвиди приори-
тетно право на купување на стоките во корист на 
субјектот на кој стоките му се доверени на сместу-
вање и чување (член 33 став 1 и 3). 

Член 58 
Републичкиот секретаријат за општостопански ра-

боти и паз,ар ќе ги пропише условите за чување и 
сместување на републички стоковни резерви во рок 
од 1 година од влегување во сила на овој закон. 

V.. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

п,рестанува да важи Закон-от за републичките стоков-
ни резерви („Службен весник на СРМ“ број 36/76 и 
25/79). 

Член 60 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од - де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“, 
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808. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-

ВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Се прогласува Законот за оданочување на стран-
ски лица, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 15 декември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3558/1 
15 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Странските правни и физички л,ица (странски 

лица) што остваруваат приход на територијата на 
Социј,алистичка Република Македонија (Република) 
плаќаат данок според одредбите на овој закон, ако 
со1 меѓународна спогодба не е определено поинаку. 

Член 2 
Странск,ите лица ги плаќаат следниве даноци : 
1. Данок од доход на стран“ско лице од вршење 

на стопанска и професионална дејност, 
2. Данок на добивка на странско лице по основ 

на вложување средства во домашна организација на 
здружениот труд, и 

3. Данок на приход остварен од превозничка деј-
но“ст на странско лице што нема претставништво на 
територијата на Со,цијалистичка Федеративна Ре,пуб-
лика Југославија (СФРЈ). 

Член 3 
Даноците од член 2 на овој закон се приход на 

Република. 

II. Данок од доход на странско лице од вршење 
стопанска и професионална дејност 

Член 4 
Обврзник на данокот од доход на странско лице 

од вршење стопанска и професионална дејност (да-
нок од доход) е странското лице, кое на територија-
та на Републиката ќе оствари доход од стопанска и 
професионална дејно“ст. 

Член 5 
Дано,кот од доход се обложува и се плаќа спо-

ред вистинскиот доход, ако стр,анското лице има 
претставништво на територијата на Републиката или 
во проце,нт од секој по“единечно остварен бруто при-
ход, ако нема претставништво. 

Член 6 
Основицата на данокот од доход што се обло-

жува според висти,нски доход ја сочинува вкупниот 
приход на странското лице остварен во една кален-
дарска година на територијата на Републиката на-
мален за материјалните трошоци, амортизацијата и 
исплатените лични доходи. 

Член 7 

Стапката на данокот од доход изнесува: 

— 3,5% за странското правно лице, и 

— 30% за странското физичко лице. 

Член 8 
Облог и наплата на данокот од доход врши орга-

нот за општествени приходи на општината според 
прописите за д,аноците на граѓаните. 

Ш . Данок на добивка на странско лице по основ на 
вложување средства во домашна организација на 

здружениот труд 

Член 9 
Обврзник на данокот ,на доби,вка на странско ли-

це по основ на вложување средства во домашна 
организаци,ја на здружениот труд (дан“ок на добивка) 
е странското лице, кое на територијата на Репуб-
ликата ќе оствари добивка од заедничко работење. 

Член 10 
О“снови,цата на дано,кот на добивка ја сочинува 

делот од чи,стиот доход од заедничкото работење 
што му припаѓа на странското лице (добивка). 

Во основицата не влегуваат средствата што стран-
ското лице ќе ги оствари по основ на правото на 
враќање на вредноста на вложените средства. 

Член 11 
Данокот на добивка на странско лице по основ 

н,а вложување средства во домашн,а организација на 
здружени“от труд се плаќа по стапка од 10%. 

Член 12 
Странското лице што повторно ќе вложи дел од 

остварената добивк,а во домашна организација на 
здружениот труд или ќе депонира ка ј банката, се 
ослободува од плаќање данок на добивка сразмерно 
на вложениот, односно депонираниот дел. 

Член 13 
Кога странското лице ги пренесе со н,адоместок 

своите права и обврски од договорот за вложување 
средства во заедничко работење на орган,изација на 
здружениот труд пред истекот на рокот од 5 години 
од денот на в“ложувањето на делот од добивката, го 
губи правото на даночно о“слободување. 

Во случајот од став 1 на овој член дополнително 
ќе се утврди обврската за плаќање на данокот. 

Член 14 
Меѓународнит,е корпорации за инвестиции во 

СФРЈ, во чиј капитал учествуваат домашни организации 
и меѓународните организации што според меѓународ-
ни догов“ори се ослободени од плаќање на овој да-
нок се ослободуваат од плаќање данок на добивка 
ост,варена од нивното вложување во домашна орга-
низација сразмерно со уделот на средствата на до-
машните организации и на тие меѓународни орга-
низации во вкупниот капитал (фондови) на тие к,ор-
порации. 

Член 15 
Данокот на добив,ка го пресметува и го уплату-

ва домашната организација во која се вложени сред-
ства на странското лице на начин и во постапка про-
пишана со Законот за данокот од доход на органи-
зациите на здружен,иот труд 

Член 16 
Правото на наплата на данокот на добивка зас-

тарува за 5 години по истекот на годината во која 
требало да се изврши уплата 

Правото на даночниот обврзник на враќање на 
повеќе или на неправилн“о платениот износ на име 
данок на добивка застарува за 5 год,ини по истекот 
на годината во која е извршена уплатата. 
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IV. Данок на приход остварен од превозничка деј-
ност на сгранско лице што нема претставништво на 

територијата на СФРЈ 

Член 17 
Обврзник на данокот на приход остварен од 

превозничка дејност на странско лице што нема 
претставништво на територи јата на СФРЈ (данок на 
приход) е странското лице што ќ е оствари приход 
од превозничка дејност. 

Член .18 
Основицата на данокот на приход ја сочинува 

секој поединечно остварен бруто приход од пре-
возничка дејност на територијата на Републиката 

Член 19 
Данокот на приход се п л а ќ а по стапка од 5%. 
Кога странското лице што врши превозничка деј-

ност на територијата на Републиката припаѓа на 
земја во ко ја југословенските превозници п л а ќ а а т да-
нок по повисока, односно пониска стапка од стапка-
та од став 1 на овој член, данокот се п л а ќ а по стап-
ка по ко ја југословенските превозници п л а ќ а а т соод-
ветен данок во таа земја . Доколку југословенските, 
превозници не п л а ќ а а т данок н а приход во земјата 
на странското лице, странското лице се ослободува 
од плаќање данок на приход. 

Член 20 
Данокот на приход го пресметува исплатителот 

на надоместокот за превоз при секоја исплата. 
Член 21 

Иоплатителот на надоместокот од член 20 на 
овој закон е должен пресметаниот данок да го упла-
ти на определена сметка к а ј Службата н а општестве-
ното книговодство во рок од 7 дена од денот на 
исплатата на надоместокот за извршениот превоз. 

V. Казнени одредби 

Член 22 
Ако органот за општествени приходи неправил-

но го изврши облогот на данокот од доходот или не 
го изврши во определениот рок, одговорното лице 
во органот ќ е се казни за п р е к р ш о к со парична каз-
на од 10.000 д о 30.000 динари (член 8). 

Член 23 
Ако домашната организација во која се вложени 

средства на странско лице, односно ако исплатителот 
на надоместокот на странско лице за извршениот 
превоз не пресметува, не уплати или ненавремено 
го уплати соодветниот износ на данок, ќ е се казни 
за прекршок со парична казна од 30 о о о до 300.000 
динари (членови 15 и 20). 

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќ е се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во домашната организација , односно 
.кај исплатителот на приходот на странското лице. 

Член ?А 
Постапката за прекршоците поради повреда на 

одредбите на otBoj закон ја води и решение за пре-
к р ш о к донесува органот за општествени приходи на 
општината. 

За прекршокот од член 22 на овој закон, постап-
ката ја води и решение за п р е к р ш о к о т донесува Ре-
публичката управа за приходи. 

По ж а л б а т а изјавена на решението од став 2 на 
овој член одлучува Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

VI. Завршни одредби 

Член 25 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за оданочување на странска 
лица („Службен весник на СРМ“ бро ј 15/73). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот, 

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

809. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
ЗА НЕСТО ЛАНСКИ И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за привремена з а б р а н а на располагањето оо оп-
штествени средства за нестопански и ^ п р о и з в о д с т в е -
ни инвестиции во- 1987 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд о д р ж а н а на 15 декември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3559 
15 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д - р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕЦА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕ-
Н И СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-

ВОДСТВЕНИ И Н В Е С Т И Ц И И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располага-

њето со општествени средства за нестопански и не-
производствени инвестиции во 1987 година (,.Службен 
весник на СРМ“ бро ј 17^87), во чле,н 1 зборовите : 
„определуваат корисниците на општествени средства 
и“ се заменуваат со зборот „определува“. 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи-
„Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ги утврдува одделните 
корисници на општествени средства и износот на 
средствата што во 1987 година м о ж е да го користат 
за нестопански и непроизводствени инвестиции во 
рамките на износот на средствата од член 2 на овој 
закон“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јал,истичка Република Македонија“ . 

810. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за приправниците, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 15 декември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3560/1 
15 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за приправниците („Службен весник 

на СРМ“ број 13/78 и 42/85) во член 7-а по став з се 
додава нов став 4 кој гласи: 

.,За организациите и заедниците кои не заснова-
ле работен однос со утврдениот број приправници, а 
не се ослободени од обврската и не издвоиле и упла-
тиле средства со завршната сметка, самоуправната 
интересна заедница за вработување е должна да дос-
тави податоци за бројот на непримените приправ-
ници и износот на средствата, до Службата на оп-
штественото книговодство во Македонија за презе-
мање мерки за наплата на овие средства“. 

Член 2 

Во член 18 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„За организациите на здружениот труд чија деј-
ност е од општ интерес за Републиката, за самоуп-
равните интересни заедници образувани за територи-
јата на Републиката, како и за републичките органи 
и републичките организации, ослободување од обврс-
ката за прием на приправници, од став 1 на овој 
член, Ерши Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија“. . 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот за приправниците. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

811. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 59 

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

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

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. Работната организација ,Југоинспект — Скоп-
је“ — Скопје ги исполнува пропишаните услови за 
вршење на испитување и прегледи по член 59 од За-
конот за заштитата при работа за потребите на дру-
ги организации и тоа за: 

— дигалки, 
— преси и макази на механизиран погон со рач-

но додавање 
2 Ова решение да се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија“. 
Бр. 11-1985 

25 ноември 1987 година 
„ Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 

проф. д-р Тито Беличанец, с. р. 

812. 
Врз основа на член 107, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
број 12/87), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 107, 
став 3 од Законот за даноците на граѓаните за 1987 
година, изнесува 10,1. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-3996/1 
11 декември 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

813. 
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 18 
ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 23 и 25 од Пра-

вилникот за распределба на станови, станбен кредит 
за изградба на станови, доградба на индиви,дуални 
станбени згради и уплата на стан, донесен од ра-
ботниците во Работната организација „Водовод“ во 
Куманово, со референдум одржан на 31 декември 
1986 година. 

2. СЕ УТВРДУВА дека членовите 20 и 22 од 
Правилникот за распределба на станови и станбен 
кредит за изградба на станови, доградба на инди-
видуални станбени згради и уплата на станови, доне-
сен од работниците во означената Работна организа-
ција со референдум одржан на 18 јануари 1982 го-
дина, во времето на нивното важење не биле во со-
гласност со уставното начело н а заемност и соли-
дарност, односно биле во спротивност со член 129 
став 3 од Законот за здружениот труд. 

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 работна организација на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 109/87 од 9 септември 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените членови од актите означени во точките 
1 и 2 од оваа одлука, затоа што пред Судот се 
постави прашањето за согласноста на оспорените од-
редби од означените акти со уставното начело на 
заемност и солидарност и за нивната спротивност со 
член 129 став з од Законот за здружениот труд. 

5. Судот на седницата утврди дека оспорениот 
правилник од 1982 година престанал да важи на 
31. 12. 1986 година со донесување на новиот Правил-
ник. Притоа, Судот утврди дека од престанокот на 
неговото важење до поднесувањето на претставката 
(18 ма ј 1987 година) не поминало повеќе од една 
година, па согласно член 419 став 2 од Уставот ,на 
СР Македонија, Уставниот суд може да го оценува 

Разгледувајќи ги основите и мерилата за утвр-
дување редот на првенството за добивање на стан 
и станбени кредити, Судот утврди дека според двата 
правил,ници доминантно влијание при решавањето 
на станбените прашања, има работниот стаж, а не 
станбената состојба на работниците. 
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Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 26/87) 
самоуправно право е на работниците во основната 
организација да ги утврдат основите и мерилата за 
определување ред на првенството за давањето стан 
на користење, водејќи притоа сметка со утврдените 
основи и мерила да не се повредуваат правата на 
работниците засновани на уставното начело на заем-
ност и солидарност во користењето на средствата за 
заедничка потрошувачка, изразено во Од,дел I I став 
3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај стан-
бената состојба нема доминантно влијание при утвр-
дување редот на првенството за добивање на стан, 
туку такво влијание има работниот стаж, Судот 
утврди дека оспорените одредби од означените пра-
вилници (член 20 од Правилникот донесен во 1982 
година и член 23 од новиот Правилник) не се во 
согласност со означеното уставно начело на заем-
ност и солидарност. 

6. Понатаму, Судот утврди цека во член 22 од 
Правилникот од 1982 година е предвидено на ра-
ботникот по основ на „натфрлување на работни 
задачи“ врз основа на мислење на одговорниот ра-
ботник, да му припаѓаат најповеќе 40 бода. При-
тоа, не се определени објективизира^! мерила за 
определување на конкретниот број на бодови по овој 
основ. Исто така и во член 25 од новиот Правил-
ник е предвидено работникот да може да добие 
најмногу 100 бода по основот работен придонес, по 
предлог и мислење на одговорниот раководител, а 
конечна одлука донесува комисијата за станбени 
односи. 

Согласно член 129 став з од Законот за здруже-
ниот труд, придонесот на работникот во работата 
се утврдува во зависност од квантитетот и квалите-
тот во работата, земајќи ги предвид обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените ре-
зултати од трудот, успешноста во користењето на 
средствата на трудот, користењето на работното вре-
ме, условите под кои работи работникот и друго. 

Со оглед на тоа што во оспорените членови 22 
и 25 од означените правилници не се утврдени об-
јектишзирани основи и мерила за определување бро-
јот на бодовите по основот работен придонес и 
притоа непосредниот раководител е овластен да дава 
предлог за бројот на бодовите по овој основ, Судот 
утврди дека означените одредби од правилниците се 
во спротивност со член 129 став 3 од Законот за 
здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 109/87 
18 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

814. 
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 3 
декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 23 под г) од Правилникот 
за работни односи на Работната заедница заеднички 
служби во состав на Индустријата за градежни ма-
теријали „Скопје“ — Скопје, донесен на 27 септември 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 175/87 од 27 октомври 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 23 под г) од означениот акт во точка 1 на 
оваа одлука, затоа што пред Судот се постави пра-
шањето за согласноста на оспорената одредба од 
означениот акт со уставното начело на еднаквост, со 
чле,н 210 став 3 и со член 91 став 1 ал,инеја 5 од 
Уставот на СР Македонија, и за неговата спротив-
ност со член 167 од Законот за здружениот труд 
односно согласност со член 5 став 2 од Законот за 
работни ,односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 
од оспорениот акт предвидени се о“сновните крите-
риуми за утврдување приоритет при вработување: 
невработеност, време на чекање на вработување, 
социјално-економска положба и време на живеење 
во место ,на вработување. 

Според Оддел I t - с т а в 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Ма,кедонија, неприкоснове-
нат а основа на положбата и улогата на човекот, 
меѓу другото, ја сочинуваат еднаквоста во правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со Уставот и законот. Согласно член 210 став 
3 од Уставот ,на СР Македонија, на секој граѓанин 
под еднакви услови му се достапни секое работно 
место и функција во општеството Согласно член 
91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, 
заради остварување на единствениот југословенски 
пазар, СР М,акедонија меѓу другото, обезбедува и 
слободно враб“отување на граѓаните под исти услови 
што важат во местото на вработување. 

Согласно член 5 став 2. од Законот за работни 
односи, со самоуправен општ акт со ко ј се уредува 
работниот однос ра“ботниците се должни да утвр-
дат критериуми за приоритет при вработување со-
гласно општествениот договор за вработување кој 
го склучиле или на ко ј му пристапиле, но тие мора 
да го почитуваат уставното начело на еднаквост. 

Со “оглед на тоа што во конкретниот случај, 
основот време на живеење во место на вработување 
е предв,иден како основен критериум и на тој на-
чин ги доведува во нееднаква положба кандидатите 
кои не живеат или помалку време живееле во место-
то на вработување, според мислењето на Судот ос-
порената одре,“дба од означениот акт не е во соглас-
ност со наведените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 175/87 
3 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

815. 
Устав“ниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на по“стапката пред 
Устав,ниот суд на Македонија и за правното дејство 
на него“вите одлуки, на седницата одржана на 18 
ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА Одлуката за во,ведување на ман 
л атни казни во Работната организација „Тиквеш-
Транс" од Кава,дарци бр 0202-4593, донесен од Ра-
ботничкиот совет на 16 јуни 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација, на 
начин О“пределен за објавување на самоуправните 
О“пшти акти 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 129/87 од 14 октомври 1987 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од, оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината спрот“ивност со член 
199 став 1 од Законот за здружениот труд, 
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4. На седницата , Судот утврди дека со означе-
ната одлука во Работната организација „Т,иквеш-
Транс" од Кавадарци ое воведува мандатна казна за 
возачите на теретни возила, автобуси и лесни мо-
торни возила кои ќе ги паркираат возилата на не-
дозволени места, па доколку контролата кон,статира 
дека одредено моторно возило е паркирано на не-
дозволено место (вон кругот на Работната органи-
зација), возачот ќе се казни со 1000 динари, која 
сума ќ е му се одбие од личниот доход по доставен 
налог од страна на контролорот до благајната. Исто 
така, Судот утврди дека оваа повреда на работните 
обврски е предвидена и со член 12 став 1 точка 
46 и точка 56 од Правилникот за дисциплинска и 
материјална одговорност на работниците во Работ-
ната организација бр. 3725, донесен од Собир на 
работниците на 22 април 1985 година, а, пак, со 
член 16 став 1 точка 9 од истиот правил-ник за 
овие повреди на работните обврски е утврдена дис-
циплинска мерка парична казна. 

5. Според член 199 став 1 од Законот за здру-
жениот труд за утврдување н а повредите на работ-
ните обврски, за утврдување на одговорноста и из-
речување на мерката за тие повреди, во организа-
цијата на здружениот труд се формира дисциплин-
ска комисија. 

Согласно член 87 од Законот за работните од-
носи мерката парична казна може да се изрече до 
10% од аконтацијата на личниот доход на работни-
кот остварена во последните три месеци пред сто-
рувањето на повредата. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка за утврдувањето на конкретна повреда на работ-
ните обврски и изречување на мерка за таква по-
вреда надлежна е дисциплинска комисија, а парич-
ната казна може да се изрече во рам^ште утврдени 
во законот. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Ра-
ботничкиот совет ја утврдува висината на паричната 
казна и со оглед на тоа што поединец — контроло-
рот утврдува дали постои кон,кретната повреда, а не 
Дисциплинската комисија, Судот утврди дека означе-
ната одлука е во спротивност со член 199 став 1 
од Законот за здружениот труд и дека не е во со-
гласност со член 87 од Законот за работните обврски. 

Б;рз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од ова решение. 

У. бр. 129/87 
18 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

816. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
11 ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 32 и 33 во де-
ловите во кои се утврдени мерилата по предвидените 
основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за ос-
новите, мерилата и критериумите за решавање на 
станбените потреби на работниците и користење на 
средства за таа цел на Основната организација на 
здружениот труд „Тапетарија" во состав на Работ-
ната организација „Треска“ — Скопје, донесен на 
15 септември 1980 година, во време на неговото ва-
жење не биле во согласност со Уставот на СР Ма-
кедонија и со Законот за станбените односи и биле 
во спротивност со Законот за здружениот труд. 

2. О,ваа 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. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на оспорените одредби означени во точката 
1 од оваа одлука, затоа што членовите 32 и 33 од 
Правилникот не биле во согласност со уставното на-
чело на заемност и солидарност, член 38 не бил во 
согласност со уставното начело на еднаквост, а 
член 62 бил во спротивност со член 129 став 3 од 
Законот за здружен труд и во несогласност со член 
42 од Законот за станбените односи. 

5. Во текот на постапката Судот утврди дека на 
30 јуни 1987 година оспорениот правилник преста-
нал да важи со влегувањето во сила на нов правил-
ник за решавање на станбените потреби на работ-
ниците во означената основна организација на здру-
жениот труд. Меѓутоа, со оглед на тоа што постап-
ката е поведена во време на неговото важење, ис-
полнети се процесните претпоставки за оценување 
неговата уставност и законитост. 

6. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ните членови 32 и 33 од означениот правилник е 
извршено вреднување на о,сновите за распределба на 
станови, при што по основот „правен основ за ко-
ристење на станови“, односно за станбена состојба 
се добиваат најмногу 5 бода, по основите „просечни 
месеч,ни примања по член на семејството“, „број на 
членови на семејството“, „хронично болни членови 
на семејството“ и „работен стаж“ се доб,иваат нај-
многу 10 бода, а по основот „сложеност и одговор-
ност на работи“ се добиваат најмногу 22 бода, од 
што произлегува дека станбената состојба е најмал-
ку вреднувана во однос на другите основи. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните од,носи )(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 
14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците 
во организацијата н,а здружениот труд со самоупра-
вен општ акт да ги утврдат основите и мерилата 
за распределба на станови, притоа, поаѓа јќи од ус-
тавното начело на заемност и солид,арност и наче-
лото дека трудот и резултатите од трудот се основа 
на матер,ијалната и општествената положба на чо-
векот, треба да се имаат предвид станбената состој-
ба, придонесот во работата, работниот стаж, како 
и други социјално-економски основи, при што спо-
ред мислењето на Судот, треба да се обезбеди до-
минантно влијание на станбената состојба на работ-
ниците. 

Со оглед на тоа што според оспорените одредби 
од член 32 и 33 од Правилникот станбената состојба 
нема доминатно влијание при распределбата на ста-
нови, туку такво' влијание имаат другите основи, а 
особено сложеноста и одговорноста на работите и 
работните задачи, Судот утврди дека означените од-
редби, во делот во кој се определен,и мерилата по 
предвидените основи, не се во согласност со устав-
ното начело на заемност и солидарност изразено во 
Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија. 

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 
8 е извршено вреднување на основот „учество во 
НОБ", по кој, во алинеја 6 се определени бодови 
и за деца на паднати борци. 

Со оглед на тоа што .во овие одредби е опреде-
лен одреден број на бодови при утврдувањето на ре-
дот на првенство за добивање на стан за работни-
ците — деца на паднати борци, Судот утврди дека 
со тоа, п,ри распределбата на станови, тие работници 
се стекнуваат со предимство во однос на другите ра-
ботници врз основа на односи на сродство, а не врз 
о,снова на лични својства и односи од влијание за 
добивање ста,н на користење, поради што овие одред-
би од Правилникот не се во согласност со устав-
ното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 
з алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

8. Судот, исто така, утврди дека во член 38 од 
Правилникот е предвидено станбен кредит да може 
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да се додели на работници кои живеат во местото 
на седиштето на основната организација и во место-
то на седиштето на единицата на здружениот труд, 
ако таа се наоѓа во урбанистичко подрач је на градот 
во кој е седиштето на единицата на здружен труд. 

Со оглед на тоа што според овој член од оспо-
рениот правилник станбен кредит м о ж е да добие 
-само работник кој живее во местото на седиштето 
на основната организација и во местото на седиш-
тето н а единицата на здружен труд, Судот утврди 
дека со оваа одредба се исклучуваат од распределба-
та оние работници кои живеат вон од означеното 
подрачје , а се просторно во можност да доаѓаат на 
работа и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу 
работниците,, во користењето на средствата за заед-
ничка потрошувачка иако сите работници, согласно 
член 21 од Уставот н а СР Македонија и член 116 
од Законот за здружен труд, учествуваат во созда-
вањето на овие средства сразмерно со придонесот 
што го дале во остварувањето на доходот н а орга-
низацијата. 

9. Разгледувајќи го понатаму Правилникот , Су-
дот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено 
при распределбата на солидарни станови Комисијата 
да има право на работникот да му определи до 10 
бода по претход,но прибавено мислење од „синди-
калната организација — работна заедница“, ако т о ј 
се истакнува и дава поголем придонес во работата , 
како и за развивање на самоуправувањето и меѓу-
себните односи со другите работници во организа-
цијата 

Со оглед на тоа што не се предвидени објек-
тивизирани основи и мерила за вреднување на при-
донесот на секој работник, туку Комисијата ги утвр-
дува бодовите по претходно мислење на синдикал-
ната организација , Судот утврди дека оваа одредба 
од Правилникот не е во согласност со член 42 од 
Законот за станбени односи и е во спротивност со 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд. 

Според Оддел И став 3 алинеја 3 од Основните 
начела, и член 205, како и членовите 15, 16 и 17 од 
Уставот на СР Македонија и член 13 и член 126 
став 2 од Законот за здружениот труд, со правото 
на самоуправување се гарантира н еп рик о си ов е н ата 
положба на работниците во здружениот труд да од-
лучуваат за своите лични и заеднички интереси и 
да ги уредуваат меѓусебните односи во сите облици 
на здружување и во сите сфери на самоуправниот 
живот, но притоа мора да се поаѓа, пред се во 
сферата на стекнување и распределба на доходот и 
средствата за заедничка потрошувачка , од начелото 
на распределба според трудот и заемност и соли-
дарност. Со оглед на т о а што во означената одредба 
како основи за утврдување редот на првенство за 
добивање стан на користење се вреднуваат и само-
управната активност на работникот и нивниот однос 
кон другите работници, кои не се во директна врска 
со конкретниот работен придонес и стварното уче-
ство на работниците во создавањето на средства за 
заедничка потрошувачка, ниту се израз на нивната 
положба од аспект на начелото на заемност и со-
лидарност, Судот оцени дека таа не е во согласност 
со означените одредби од Уставот, односно дека е 
во спротивност со означените одредби од Законот 
за здружениот труд. 

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

У. бр. 112/87 
11 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

817. 
Уставниот суд на Македонија , врз основа на 

чле,н 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македони ја и з а правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата о д р ж а н а на 11 
ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 32 и 33 во де-
ловите во кои се утврдени мерилата по предвиде-
ните основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за 
основите, мерилата и критериумите за решавање на 
станбените потреби на работниците и користење на 
средства за т а а цел на Основната организација на 
здружениот труд , .Транспорт“ во состав на Работната 
организација „Треска“ — Скопје, донесен на 15 
септември 1980 година, во време на неговото важење 
не биле во согласност со Уставот на СР Македонија 
и со Законот за станбените односи и биле во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука и м а правно дејство на одлука со 
ко ја се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената основна организација на 
здружениот труд. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и зако 
нитоста на оспорените одредби означени во точката 
1 од оваа одлука, затоа што членовите 32 и 33 
од Правилникот не биле во согласност со уставното 
начело на заемност и солидарност, член 38 не бил 
во согласност со уставното начело на еднаквост, а 
член 62 бил во спротивност со член 129 став 3 од 
Законот за здружен труд и во несогласност со член 
42 од Законот за станбените односи. 

5. Во текот н а постапката Судот утврди дека на 
30 јуни 1987 година оспорениот правилник преста-
нал да в а ж и со влегување во сила на нов правилник 
за решавање на станбените потреби на работниците 
во означената основна организаци ја н а здружениот 
труд. Меѓутоа, со оглед на тоа што постапката е 
поведена во време на неговото важење, исполнети се 
процесните претпоставки за оценување неговата ус-
тавност и законитост 

6. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ните членови 32 и 33 од означениот правилник е 
извршено вреднување на основите за распределба на 
станови, при што по основот „правен основ за ко-
ристење на станови“, односно за станбена состојба 
се добиваат на јмногу 5 бода, по основите „просе-
чни месечни п р и м а њ а по член на семејството“, „број 
на членови на семејството“, . ,хронично болни чле-
нови на семејството“ и , ,работен стаж“ се добиваат 
на јмногу 10 бода, а по основот „сложеност и одго-
ворност на работи“ се добиваат на јмногу 22 бода, 
од што произлегува дека станбената состојба е нај-
малку вреднувана во однос на другите основи. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73, 14/78 
и 27/86), самоуправно право е на работниците во 
организацијата на здружениот труд со самоуправен 
општ акт да ги утврдат основите и мерилата за 
распределба на станови, Притоа , п о а ѓ а ј ќ и од устав-
ното начело на заемност и солидарност и начелото 
лека трудот и резултатите од трудот се основа на 
матери јалната и општествената п о л о ж б а на човекот, 
треба да се имаат предвид станбената состојба, при-
донесот во работата, работниот стаж, како и друви 
социјално-економски основи, при што според мисле-
њето на Судот, треба да се обезбеди доминантно 
влијание на станбената состојба на работниците. 

Со оглед на тоа тито според оспорените одредби 
од член 32 и 3^ од Правилникот станбената состојба 
нема доминантно влијание при распределбата на 
станови, TyKv та,кво влијание имаат другите основи, 
а особено сложеноста и одговорноста на работите 
и работните задачи, Судот утврди дека означените 
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одредби, во делот во кој се определени мерилата по 
предвидените основи, не се во согласност со устав-
ното начело на заемност и солидарност изразено во 
Оддел I I став 3 алинеја 6 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија. 

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 
8 е извршено вреднување на основот „учество во 
НОВ“, по кој, во алинеја 6 се определени бодови 
и за деца на паднати борци. 

Со оглед на тоа што во овие одредби е опре-
делен одреден број на бодови при утврдувањето на 
редот на првенство за добивање на стан за работ-
ниците — деца на паднати борци, Судот утврди 
дека со тоа, при распределбата на станови, тие ра-
ботници се стекнуваат со предимство во однос, на 
другите работници врз основа н а односи на сродство, 
а не врз основа на лични својства и односи од вли-
јание за добивање стан на користење, поради што 
овие одредби од Правилникот не се во согласност со 
уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II 
став 3 алинеја 9 од Основните начела на, Уставот 
на СР Македонија. 

8. Судот, исто така. утврди дека во член 38 од 
Правилникот е предвидено станбен кредит да може 
да се додели на работници кои живеат во местото 
на седиштето на основната организација и во место-
то на седиштето на единицата па здружениот труд, 
ако таа се наоѓа во урбанистичко подрачје на гра-
дот во кој е седиштето на единицата на здружен труд. 

Со оглед на тоа што според овој член од оспо-
рениот правилник станбен кредит може да добие 
само работник кој живее во местото на седиштето на 
основната организација и во местото на седиштето 
на единицата на здружен труд, С,удот утврди дека 
со оваа одредба се исклучуваат од распределбата 
оние работници кои живеат вон од означеното под-
рачје, а се просторно во можност да доаѓаат на ра-
бота и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу ра-
ботниците, во користењето на средствата за заеднич-
ка потрошувачка иако сите работници, согласно член 
21 од Уставот на СР Македонија и член 116 од За-
конот за здружен труд, учествуваат во создавањето 
на овие средства сразмерно со придонесот што го 
дале во остварувањето на доходот на организацијата. 

9. Разгледувајќи го понатаму Правилникот, Су-
дот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено 
при распределбата на солидарни станови Комисијата 

да има право на работникот да му определи до 10' 
бода по претходно прибавено мислење од „синдикал-
ната организација — работна заедница“, ако тој се 
истакнува и дава поголем придонес во работата, ка-
ко и за развивање на самоуправувањето и меѓусеб-
ните односи со другите работници во организацијата. 

Со оглед на тоа што не се предвидени објекти-
в и з и р а ^ основи и мерила за вреднување на придо-
несот на секој работник, туку Комисијата ги утвр-
дува бодовите по претходно мислење на синдикал-
ната организација, Судот утврди дека оваа одредба 
ед Правилникот не е во согласност со член 42 од 
Законот за станбени односи и е во спротивност со 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд. 

Според Оддел XI став 3 алинеја 3 од Основните 
начела, и член 205, како и членовите 15, 16 и 17 од 
Уставот на СР Македонија и член 13 и член 126 

,став 2 од Законот за здружениот труд, со правото 
на самоуправување се гарантира неприкосновената 
положба на работниците во здружениот труд да 
одлучуваат за своите лични и заеднички интереси 
и да ги уредуваат меѓусебните односи во сите обли-
ци на здружување и во сите сфери на самоуправниот 
живот, но притоа мора да се поаѓа, пред се во сфе-
рата на стекнување и распределба на доходот и 
средствата за заедничка потрошувачка, од начелото 
на распределба според трудот и на заемност и соли-
дарност. Со оглед на тоа што во означената одредба 
како основи за утврдување редот на првенство за 
добивање стан на користење се вреднуваат и само-
управната активност на работникот и нивниот однос 
кон другите работници, кои не се во директна врска 
со конкретниот работен придонес и' стварното уче-
ство на работниците во создавањето на средства за 
заедничка потрошувачка, ниту се израз на нивната 
положба од аспект на начелото на заемност и соли-
дарност, Судот оцени дека таа не е во согласност со 
означените одредби од Уставот, односно дека е во 
спротивност со означените одредби од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 136/87 
11 ноември 1987 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
254. 

Републичката заедница за предучилишни) и ос-
новно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата го врши следното дополнување: 

„Составен дел на Одлуката за валоризација на 
износот на додатокот на деца за 1987 година (трето 

усогласување), бр. 11-1557/2 од 23. XI'. 1987 год,ина 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 44/87), е П,регледот 
на поединечните износи на додаток на деца во 
Л 987 го нина кот гласи-. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува Павле Огнено“вски, со последно жи-
веалиште во с. Стругово, Демир Хисар, кој наводно 
починал на 10. II . 1963 година, во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ“ да се јави на овој суд. 

Истов,ремено судот го повикува секој друг кој 
што нешто знае за неговиот живот за тоа да го 
извести судот. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука по предлогот за утврдување на смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 462/86. 
(174) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на Рејан Салиов од Кочани против ту-
жената Емине Салио,ва од Кочани, сега во Турција 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената Емине Салиова од Кочани, 
да се Јави во овој суд лично или писмено и да ја 
соопшти својата адреса или да определи овој полно-
мошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во поста,п-
ката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 903/86 
(172) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за надомест на штета, по тужбата на Кенан Мемети 
од с. М. Речица, против З е јадни Шаќири од с. Ра-
диовце — Тетовско, а сега на привремена работа во 
Германија. -

Се повикува тужениот Зејадин Шаќири да се 
јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 
де,на од објавувањето на огласот или во истиот рок 
да одреди полномошник. Доколку не се јави ниту 
одреди полномошник, преку Центарот за социјална 
работа во Тетово ќе му биде поставен привремен 
застапник што ќе го застапува до окончувањето на 
спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1323/87. 
(171) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1383 од 25. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2048-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на привремените мерки 
и промена на лицето овластено за застапување на 
Училиштето за средно образование од металско-ма-
шинска и културолошки струка , Јосип Броз Тито“, 
Ц. О. — Скопје ул, „Вељко Браховиќ“ бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот заста,пник 
Петар Илиевски, привремен управник, без ограни-
чување, а се запишува новиот застапник Аџиевски 
Спасе, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1383/87. (441) 

бб, со следните податоци-. Се брише досегашниот зас-
тапник Мучевски Тодор, директор, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник Наско Душанов-
ски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1404/87. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1491 од 5. XII. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1938-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застанување на Занаетчиската производна задруга 
„Д-етска радост“, Р. О,, Скопје,, ул. „Павле Илиќ“ бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Дабевски Бранко, директор, а се запишува 
новиот застапник Менков а Љубица, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1491/87. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1308 од 27. XI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1147-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Музејот галерија „Кавадарц,и“, Ц. О., 
Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бб, со следните по-
датоци: Се брише Јанев Трајче, директор, а се за-
пишува новиот застапник Камчевски Петре, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1308/87. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1489 од 4. XII. 1987 година,, на ре-
гистарска влошка бр. 1-185-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Бра-
ќа Миладинови“, Ц. О., с. Долни, Дисан, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Наков 
Мијал, директор, а се запишува новиот застапник 
Тодорова Нада, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1489/87. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1371 од 7. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Молеро-фарбарската и градежно за-
наетчиската задруга „ИДЕАЛ“, Скопје, ул: „Лазо Ли-
ченовски" бр. 58, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Тодоровски Добре, в. д. ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Трајковски 
Костадин, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1371/87. (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1405 од 4. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-259-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Браќа Рибар“, 
Ц О , Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 99, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Тозија 
Ружа, директор, а се запишува новиот застапник 
Масинч Зорка, директор, без ограничување. 

Од Окруж,ниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1405/87. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1404 ОД 25. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-411-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „11 
Октомври“, Ц. О., Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1389 од 19. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2140-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Станбената задруга „Углед“, О. Сол 
О, Скопје, ул. „Вуковарска" бр. 17, со следните пода-
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тоци: Се брише досегашниот застапн,ик Петрески 
Кирил, в. д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Игнов Драган, директор неограничено освен 
за набавка на основни средства преку 30.000 динари 
и дредства за заедничка потрошувачка над 5.000 ди-
нари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1389/87. (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1388 од 27. XI. 1987 годи,на, на ре-
гистарска влошк,а бр. 1-1959-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремени мерки 
и промена на лицето овластено за застапување на 
Основното училиште „11 Октомври“, Ц. О., с. Урвич 
— Тетовско, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Јакупи Азис, в. д. директор, а се 
запишува привремена управа и новиот застапник 
Енвер Рустеми, привремен управник, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1388/87. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1294 од 27. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2174-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
станбена,та задруга под фирм,а-. Станбена задруга 
.,Нов Стан“, Р. О , Титов Велес, ул. „Димитар Вла-
хов“ бр. 4. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 24. XII. 1936 година и самоуправната спогодба 
за здружув,ање на трудот бр. 03-1 од 24. XII. 1986 
година 

Основачи на задругата се: Индов Благој, Маџа-
ров Тодор, Мидова Македонка, брајкова Јеленорка, 
Здравкин Ангел, Тодоров Димче, Стоилов Светислав, 
Атанасовска Таска, Тадранка Телева, Нешов Благој, 
Нешова Олга, Трајковска Пандорка, Индов Димче, 
Тодоров Марјан, Нешов Марин, Новакова Марика, 
Мидова Љиљана, Нешов Зоран, Атан,асовски Атанас, 
Трајковски Панче и Нешова Македонка. 

Основна дејност: 
1. вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и де-
ловни простории доколку истите се наоѓаат во стан-
бената зграда во која се наоѓаат и становите на чле-
новите на задругата,-

2. организирање за штедење за стан за члено-
вите на з,адругата; 

3. купување станбени згради и стано,ви како и 
деловни простории доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на чле-
нот на задругата заинтересиран за вршење на деј-
ност со личен труд од општествено-правни лица за 
потребите на своите членови,-

4. набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згра-
ди, станови и деловни простории за своите членови,-

5. одржување н,а станбени згради и станови на 
членовите на задругата 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка и во свое 
име и за сметка на своите членови. 

За обврските сторени во правниот пр,омет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат ограничено 
солидарно задругарите до висина на трикратниот 
износ на влогот од 150.000 динари односно по 450 000 
динари за секо),а обврска 

Лице овластено за застапување е Индов Благој, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1294/87. (453) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „РО „Пре-
вентива“ за трговија на големо и мало со прехран-
бени и непрехранбени производи — Ниш, бр. I" 
се огласува за неважен. (6248) 

, Огласот за загубените печати и штембили под 
назив: „РО „Превентива“ за трговија на големо и 
мало со прехранбени и непрехранбени производи — 
Ниш бр. II и I I I " објавени во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 42/87 се поништува. (6249) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

Работна книшка на име Димко Величковски, Ку-
мано,во. (5969) 

Работна книшка на име Гоце Димитровски, Кри-
ва Паланка. (5970) 

Работна книшка на име Оливера Марковска, 
Охрид. (5972) 

Работна книшка на име Добрила Пејоска, Ма-
кедонски Брод. (5973) 

Воена книшка на име Беадини Камбери, с. Пи-
рок, Тетово. (5978) 

Тековна сметка бр. 22245-71 и загубените чекови 
од бр. 6063901 до 6063910, издадени од Стопанска 
банка — Основна банка — Скопје на име Олга 
Стаматовиќ, Скопје. (5989) 

Работна книшка на име Бранка Арсевска, Ку-
маново. (5993) 

Работна книшка на име Светлана Алексовска, 
Куманово, (5994) 

Воша книшка на име Мехмедовиќ Фехо, с. Гор-
но Оризари, Титов Велес. (5996) 

Воена кн,ишка на име Башким Див арено, ул. 
„Варда,рска“ бр. 116, Тетово. (5999) 

Воена книш,к,а на име Музафер Ливареко, ул. 
„Вардарска“ бр. 116, Тетово. (6000) 

Работна книшка на име Шен адије Идризи, Те-
тово. ,(6018) 

Работна книшка на име Мемет Мемети, Тетово. 
(6029) 

Одобрение за работа бр. УП 14-4441, издадено 
на 13. X. 1986 година од СО — Карпош — Скопје 
на име Миле Николоски, ул. „Будимпештанска" бр 
1, Скопје. (6036) 

Работна книшка на име Ахмет Кабероски, Ку 
маково. (6039) 

Воена книшка на име Самет Алиевски, ул. „Сто-
гово“ бр. 9, Куманово (6040) 

Работна книшка на име Абдулнасер Адеми, Те-
тово. (6044) 

Работна книшка на име Ристо Митев, Радовиш 
(6049) 

Воена книшка на име Павлов Круме, ул. „Васил 
Гла-в-инов“ бр. 77, Титов Велес. (6052) 

Работна книшка на име Гајут Јусуфи, Гост,ивар. 
(6058) 

Работна книшка на име Реџарој Пи,ргош, Гости-
вар. (6059) 

Тековна книшка бр. 1550211081 и чекови од бр. 
0950827 до 0950830 на име Драгче Стаматоски, ул 
„133" бр. 3. Гостивар. (6060) 

Работна книшка на име Илија Божиноски, 
Струга. (6072) 

Воена книшка на име Трајковиќ Власт,имир, нас. 
Чашка, Титов Велес. (6073) 

Штедна книшка бр. 40100-621-16-827102 40100-01^ 
01840-8, издадена од Инвест банка — Скопје на име 
Јордан Смилев, Титов Велес (6083) 

Работ,на книшка на име Зоран Пешевски, Ку-
маново. (6098) 

Работна книшка на име Мевљудин Нухија, Ку-
маново. (6101) 

Работна к,нишка на име Дашурије Рамо, Охрид. 
(6104) 
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Работна к н и ш к а на име Елица Малинова, Штип. 
(6110) 

Работна книшка н а име Тра јчо Петров, Кочани. 
(6114) 

Работна книшка на име Н а з м и Идризи , Тетово. 
(6126) 

Работна к н и ш к а на име Фаредин Идризи , Тетово. 
(6136) 

Потв,рда бр. 09-1277/87 од 22. 7. 1987 год., из-
дадена од Конзулатот на СФРЈ од Малме Шведска 
на име Зоран Шутеј, Скопје. (6149) 

Работна к н и ш к а на име Зоран Ј е ф т и м о в , Ку-
маново. (6151) 

Работна к н и ш к а на име Душко Димитров, Штип 
(6161) 

Работна к н и ш к а на име Т р и ф у н Серафимов, Ко-
чани. (6165) 

Работна к н и ш к а на име Донка Стојанова, Ви-
ница. (6166) 

Работна к н и ш к а на име Милорад Николовски, 
Куманово. (6174) 

Работна к н и ш к а на име Чедомир Јакимовски, 
Крива Паланка (6176) 

Свидетелство за V I I I одделение на име Чедомир 
Јакимовски, Крива Паланка . (6177) 

Работна к н и ш к а на име Атанас Трајчески, Ох-
рид. (6179) 

Работна к н и ш к а на име Џемал Лого, Струга 
Девизна штедна к н и ш к а бр. 727113113, издадена 

од Стопанска банка — Основна банка — Штип де-
ловна единица Делчево на име Е ф р е м Митевски, с. 
Стамор, Делчево. (6182) 

Уверение за увоз на репро матери јали бр. 12-19/71 
од 18. 2. 1987 година издадено од Собрание на оп-
штина Центар — Скопје на име Стојановски Јован, 
ул. „Цветан Димов“ бр. 105, Скопје. (6183) 

Работна к н и ш к а на име Махмуд Ракип, Гости-
вар. “ (6190) 

Работна к н и ш к а на име Љупчо ѓорѓиев , Берово 
(6194) 

Работна кн,ишка на име Блажо Јованов, Радовиш 
(6202) 

Девизна к н и ш к а бр. 3272656 и динарска штедна 
книшка бр. 31870120, издадени од Стопанска банка 
— Основна банка — Скопје на име Јован Белковски, 
Скопје. (6203) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за 

ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Со-
бранието ,на општината Гази Баба — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со ловиштето 
бр. 4 — Арачиново 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови-

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со лов-

но стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации! на здружен труд, кои стопанисуваат целосна 
или со поголем дел од површината на кое се ус-
тановува ловиште и 

— да располагаат со стручни лица за ловство и 
ловочувари. 

Рокот на поднесување на барањата со потреб-
ната документација трае 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Собранието на 
општината Гази Баба — Скопје. (444) 

Бр. 47 - Стр. 843 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за 
ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Со-
бранието на општината Гази Баба — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување н а стопанисување со ловиштето во 
месноста „Пчиња“ 

Учесниците н а конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со лов-

но стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други организа-

ции ,на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или 
со поголем дел од површината на кое се установува 
ловиште и 

— да располагаат со стручни лица за ловство и 
ловочувари. 

Рокот на поднесување на барањето со потребна-
та документаци ја трае 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Собранието на 
општината Гази Баба — Општински секретаријат 
за стопанство и труд — Скопје. (442) 

Врз основа н а член 33 и 34 од Законот за лов-
ство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собрание-
то на општината Гази Баба — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со Факултет-
ското ловиште во с. Трубарево 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови. 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занима,ваат со дое-

но стопанство,-
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд кои стопанисуваат целосно 
или со поголем дел од површината на кое се уста-
новува ловиште и 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот н а поднесување на барањата со потребната 
документац,ија трае 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до1 Собранието на 
општината Гази Баба — Скопје. (443) 

Врз основа на член 75, а во врска со член 27 
став 3 и 4 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 
27/78, 46/82 и 11/87), и врз основа на член 43 од 
Законот за судовите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ“ бро ј 41/75, 6/81, 42/82 и 11/86), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќ е врши избор на претседател на Окруж-
ниот стопански суд во Битола и избор на претседа-
тел н а Основниот суд н а здружениот труд во Штип 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, односно од член 36 од Законот за 
судовите на здружениот труд, пријави со биограф-
ски податоци за движењето во рабо,тата и другите 
активности да поднесат до Коммензата за прашања 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена (кан-
дидатите за претседател на Окружн,иот стопански суд 
во Битола), односно во рок од 30 дена (кандида-
тите за претседател на Основниот суд на здружени-
от труд во Штип), од денот на објавувањето. (445) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

МИРО Службен весник на СРМ ги известува свои-
те редовни претплатници што поитно да ги измират 
претплатничките долгови за 1987 и за 1988 година 
за „Службен весник на СРМ“. 

Доколку не бидат подмирени долговите за IS)37 
година, ќе бидеме принудени да го обуставиме до-
ставувањето на „Службен весник на СРМ“ во 1988 
година. 

Во исто време се молат претплатниците најдоцна 
до 31. XII. 1987 го/дина да не известат за секоја 
промена околу бројот на примероците или промена 
на адресата. 

СОДРЖИНА 
Страна 

807. Закон за стоковните резерви — — — 829 
808. Закон за оданочување на странски лица 834 
809. Закон за изменување на Законот за при-

времена забрана на располагањето со оп-
штествени средства за нестопански и не-
производствени инвестиции во 1987 година 835 

810. Закон за дополнување на Законот за при-
правниците — — — — — — — — 835 

811. Решение за исполнување на условите за 
вршење на испитување и прегледи по 
прописите за заштита при работа — — 836 

812. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вистинскиот приход од 
земјоделска дејност — — — — — — 836 

813. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 109/87 од 18 ноември 1987 година 836 

814. Одлука на^ Уставниот суд на Македонија, 
У бр 175/87 од 3 декември 1987 година 837 

815. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 129/87 ОД 18 ноември 1987 година 837 

816. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 112/87 од 11 ноември 1987 година 838 

817. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 136/87 од И ноември 1987 година 849 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

254. Преглед на поединечните износи на до-
даток на деца во 1987 година — — — 840 
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