
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 29 декември 1989 
С к о п ј е 

Број 47 Год. XLV 

Претплатата за 1989 година изнесува 
700.000 динари. Овој број чини 60.000 
дан. Жиро сметка 40100-603-12498 

837. 
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 ИЗМЕЛУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И 
СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за извршување на санкциите за 
кривични дела и стопански престапи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 декември 1989 година. 

Бр. 08-4515/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИ-

ВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за извршување на санкциите за кри-

вични дела и стопански престапи („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85 И 35/86), член 30 се 
менува и гласи: 

.,Казнено-поправни установи се основаат, однос-
но укинуваат со закон“. 

Член 2 
Членовите 31 и 32 се бришат. 

Член 3 
Во член-33 по зборовите: „републичкиот буџет“ 

се става точка, а зборовите: „односно во буџетот 
на општината“ се бришат. 

Член 4 
Во член 45 став 1 зборовите: „казнено-поправен 

дом“ се заменуваат оо зборовите: „Казнено-поправна 
установа“. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 5 
Во член 164 став з зборовите: „до 300" се заме-

нуваат со зборовите; „од зоо.ооо до l.ooo.ooo". 

;Член 6 

Во член 188 во ставов,ите 1 и 2 бројот „5.000" 
се заменува со бројот „25.000.000". 

Член 7 

Во член. 223 во ставовите 1 и 3 зборовите: „до 
5.000" се заменуваат оо зборовите: „од l.ooo.ooo до 
2.500.000". 

Во став 2 зборовите: „до 5.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.ООО“. 

Член 8 

Во член 227 во ставовите 1 и 3 зборовите: „до 
5.000" се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 
2.500.000". 

Во став 2 зборовите: „до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.000". 

Член 9 

Во член 245 став 2 зборовите: „до 50.000" се за-
менуваат со зборовите „10.000.000 до 25.000.000", а 
зборовите: „до 5.000" се заменуваат со зборовите „од 
1.000.000 до 2.500.000". 

Член 10 

Во член 246 став 2 зборовите: „до 5.000" се за-
менуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 2.500.000" 

- Во став з зборовите: „до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.000", а збо-
ровите: „до 5.000" се заменуваат оо зборовите: „од 
1.000.000 ДО 2.500.000". \ 

Член 11 

Во член 294 став 1 се менува и гласи: 
„Воспитно-поправни домови се основаат, односно 

укинуваат со закон“. 

Член 12 

Казнено-поправниот дом Идризово — Скопје, 
Казнено-пооравниот дом од отворен вид во Струга 
заедничките затвори во Скопје, Тетово, Кичево, Ох-
рид, Битола, Прилеп. Гевгелија, Штип, Крива Па-
ланка, затворите^ во Титов Велес, Куманово, Струми-
ца, Воспитно-поправниот дом во Тетово и Воспитно-
поправниот дом за женски лица во Скопје продол-
жуваат да ги извршуваат работите и задачите од 
нивната надлежност за подрачјата за кои се осно-
вани. 

Член 13 

Управителите и замениците на управителите на 
општинските и заедничките затвори именувани спо-
ред досегашните прописи остануваат на должност 
и по влегувањето во сила на овој закол, до истекот 
на времето за кое се именувани. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник nа Социјалис-
тичка Република Македонија44. 
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838. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за изградба на инвестициони објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 декември 1989. го-
дина. 

Бр. 08-4527/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

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

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за изградба ,на инвестициони објек 

ти („Службен весник .на СРМ“ број 15/83, 11/87, 20/88 
и 18/89), точка 11 на член 27; насловот на глава 
IX Средства за изградба на инвестициони објекти 
заедно со членовите 103. 104, 105, 106, 107, 108, 109; 
точка 4 на член i l l ; точките 7 и 8 на член 113 
и точките 6 и 7 на член 117, се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

839. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

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

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено -политичкиот собор одржани на 27 декември 
1989 година. 

Бр, 08-4519/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства на Фондот 

на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републ,ики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 
7/88, 28/89 и 36/89), во член 2 зборовите: „основните 
организации на здружениот труд“ се заменуваат оо 
зборов,ите, „претпријатијата и другите правни лица“. 

Член 2 
Во член 6 став 1 се менува и гласи: 
„Месечната аконтација на обврската се утврду-

ва врз основа на податоците од пресметката за прет-
ходниот пресметковен период поделена со соодвет-
ниот број на месеци зголемена за: -

— периодот февруари-март, за процентот на ку-
мулативниот пораст на цените на мало во Републи-
ката во претходниот период од првото тримесечје 
во однос на просечните цени на мало во претходната 
година,-

— периодот април- јуни, за процентот на куму-
лативниот пораст на цените на мало во Републиката 
во претходниот период од второто тримесечје, во 
однос на просечните цени на мало IBO првото три-
месечје ; 

— периодот јули-септември, за процентот на ку-
мулативниот пораст на цените на мало во Републи-
ката во претходниот период од третото тримесечје 
но однос на просечните цени на мало во првото по-
лугодие; и 

— периодот октомври1декември тековната и ја-
нуари наредната година, за процентот на кумулатив-
ниот пораст на цените на мало во Републиката во 
претходниот период од четвртото тримесечје до 31 
јануари наредната година, во однос на просечните 
цени на мало за деветте месеци од годината,-

Во став 2 по зборот „книговодство“ се додаваат 
зборовите: „(во натамошниот текст: службата)". 

Член 3 
Член 8 се менува и гласи: 
„Месечната аконтација на обврската утврдена 

според член 6 став 1 на овој закон се уплатува, 
односно издвојува до 25 во месецот за тековниот 
месец, и тоа. 

— во висина од 44,810/о во вид на задолжителен 
заем на сметката на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
(Фондот на Федерацијата); и 

— во висина од 55,2% на посебна сметка кај 
обврзникот оо намена за здружување на трудот и 
средствата. 

Средствата по обврската од став 1 алинеја 2 на 
овој член во висина до 50% се уплатуваат согласно 
со одредбите од склучените самоуправни спогодби 
за здружување на трудот и средствата, а се сметаат 
како здружени во моментот на уплатата на сметката 
на инвеститорот или банката која е определена со 
самоуправната “ спогодба за реализација на заеднич-
ката развојна програма. 

Средствата по обврската од craiB 1 алинеја 2 на 
овој член во висина од 50% се уплатуваат до 5 во 
наредниот месец за изминатиот месец во Службата, 
на посебна преодна сметка оо намена за остварување 
на4 заеднички програми за развој на носителите на 
здружувањето од член 8 став 2 на Законот за на-
мените, начинот и условите за здружување на дел 
од средствата на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини за ос-
тварување на заеднички програми за развој во Соци-
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јалистичка Република Македонија во периодот од 
1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 
15/86, 20/88 И 39 89). 

Средствата по обврската од став 1 алинеја 2 
на овој член што не се уплатени во смисла на ста-
вовите 2 и 3 од овој член се уплатуваат тримесечно 
до 15 во наредниот месец за изминатото тримесечје 
во Службата, на посебна сметка на Фондот на Феде-
дерацијата. 

По исклучок за IV тримесечје од 1989 година 
средствата што не ќе се уплатат според став 2 на 
овој чле,н се уплатуваат до 5 Јануари' 1990 година 
во Службата на посебната сметка од став 3 на овој 
член. 

Средствата од сметката од став 3 на овој член 
Службата ги уплатува со збирен налог секој ден на, 
посебна сметка кај Стопанската банка — Скопје. Со 
збирниот налог Службата и ги доставува на Стопан-
ската ,банка и налозите од поединечните уплати“. 

Член 4 
По член 8 се додаваат три нови члена 8-а, 8-б 

и 8-в кои гласат-. ч 

„Член 8-а 
Ако обврзникот на обврската не ја изврши уп-

латата на средствата од член 8 став 1 алинеја 1 и 
ставовите 3, 4 и 5 на овој закон Службата врши' 
уплата на средствата од сметката на обврзникот. 

Член 8-б 
Средствата од член 8 став 6 на овој закон Сто- . 

ланската банка ги пренесува на носителот на здру-
жувањето по добивањето на самоуправната спогодба 
склучена со носителот на инвестиција извод од Ре-
гистарот на самоуправни спогодби на Стопанската 
комора на Македонија и по обезбедување на гаран-
ција од банката во која носителот на здружување-
то, односно носителот на ^инвестицијата ги држат 
паричните средства како депозит. 

Средствата од член 8 став 6 на овој закон што 
не ќе се пренесат на носителите на здружувањето 
од став 1 на овој член, Стопанската банка ги упла-
тува во Фондот на Федерацијата на 15 наредниот 
месец по истекот на триме се чјето. 

Стопанската банка пресметува камата по стап-
ка од 11% на средствата од ставовите 1 и 2 на 
овој член за периодот од уплатата на посебната 
сметка до пренесувањето на тие средства ка ј носи-
телот - на здружувањето /односно во Фондот на Фе-
дерацијата. Во рок од 15 дена од пренесувањето на 
средствата Стопанската банка ја плаќа и пресмета-
ната камата. 

Стопанската банка гарантира за враќањето на 
средствата од став 1 на овој член. 

Член 8-в 
За уплатените средства според член 8-б ставови 

1 и 2 на овој закон, Стопанската банка води по-
себни евиденции по уплатувачи согласно со Упат-
ството за начинот на евидентирање на средствата на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање па побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини и ги доставува до Фон-
дот на Федерацијата и до Службата на општествен 
ното книговодство во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — Централа во Скопје, во роковите про-

. пишани со Упатството. 
За вршење на работите од член 8-б став 1 на 

Стопанската банка и припаѓа надоместок по стапка 
1 од 10/о од износот на пренесените средства. 

Надоместокот од став 2 на овој член, Стопан-
ската банка го наплатува од носителот на здружу-
вањето“. 

Член 5 
Во член 9 став 1 зборовите: „организации на 

здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „прав-
ни лица“. 

Во став 2 зборовите-, „на општественото книго-
водство“ се бришат. 

Член 6 
Во член 11 ставови 1, 2 и 3 зборовите: „Здру-

жена банка — Скопје“ се бришат. 
Во став 2 бројот „6" се заменува со бројот „9". 

Член 7 

По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 

„Член 11-а 
Доколку Социјалистичка Република Македонија 

уплати во Фондот на Федерацијата - средства од Ре-
публичкиот буџет, согласно со член 8 став з и член 
11 став 6 од Сојузниот закон, по намирувањето на 
обврската 'спрема Фондот на Федерацијата по налог 
на републичкиот секретар за финансии. Службата 
ќе го Ерати ТОЈ износ од сметките преку кои об-
врзниците ги уплатуваат средствата во Фондот на 
Федерацијата“. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

840. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВА-
Њ Е НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНА-
ТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за задолжително здружување, на дел од сред-
ствата на општествената репродукција за учество во 
финансирањето на изградбата на електроенергетски 
објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 декември 1989 го- -
дина. 1 

Бр. 08-4526/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за задолжително здружување на дел 

од средствата на општествената репродукција за 
учество1 во финансирањето на изградбата на електро-
енергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 
7/83, 27/86, 24/88 и 42/88), во член 2 ставот 1 се 
менува и гласи: 

„Претпријатијата и другите правни лица кои вр-
шат стопанска дејност, како и делот на правното 
лице кое врши стопанска дејност, а чие седиште се 
н,аоѓа во друга социјалистичка република или соци-
јалистичка автономна покраина, за доходот што го 
остварува во делот на правното лице, кое трајно 
врши дејн“ост на територијата н а Социјал,истичка Ре-
публика М,акедонија (во натамошниот текст: обврз-
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ници) задолжително здружуваат ; дел од средствата 
на општествената репродукција за учество во фи-
нансирањето на изградбата на електроенергетски об-
јекти за производство и пренос на електрична енер-
гија“. 

Член 2 
Во членовите 2 став 2, 2-а став 1 и 8 став 1 

зборот-, „организациите“ се заменува оо зборот: 
„обврзниците“. 

Член 3 
Во член 2-а став 2 по зборовите: „општонарод-

на одбрана“ се додаваат зборовите: „и за Печатни-
цата „Нова Македонија“, а зборовите: „заштитните 
организации и нивните р а б о т н и заедници за профе-
сионална рехабилитација и вработување на инвали-
ди“ се заменуваат со зборовите: „претпријатијата за 
вработување на инвалиди“. 

Член 4 
Во членови,те 3 ставовите 1 и 2, 6, 8 став 2 

зборовите.- „основните организации на здружениот 
труд“ се заменуваат со зборот: „претпријатијата“. 

Член 5 
Во членовите 5 и С бројот „1989" се заменува 

со бројот „1990". 
Член 6 

Во член 9-а зборовите: „организациите на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници и другите корисници на општествени сред-
ства“ се заменуваат со зборот: „обврзниците“. 

Чл,ен 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

841. 
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 ЗДРУЖЕНИ-

ОТ 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 27 декември 1989 го-
дина. 

Бр. 08-4525/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот од доход на организа-

циите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 
7/88. 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89 И 43/89), 
во називот на Законот зборовите: „на организациите 
на здружениот труд“ се бришат. 

Член 2 
Во член 1 зборовите- „основните организации на 

здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници“ се заменуваат со зборовите.- „прет-
пријатија и други правни лица кои вршат стопан-
ска дејност (во натамошниот текст: правно лице)". 

Член з 
Во член 2 зборо-вите: „основната организација 

на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: 
„правното лице“. 

Член 4 
Член 6 се менува и гласи-. 
„Обврзник на данокот од доход е правното лице 

кое врши стопанска деј,ност (во натамошниот текст: 
обврзник на данокот од доход)". 

Член 5 
Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
„Обврзник на данокот од доход е и делот на 

правното лице ное врши стопанска дејност, а чие 
седиште се наоѓа во друга социјалистичка републи-
ка или социјалистичка автономна покраина, за до-
ходот што го остварува во делот на правното лице, 
кое трајно врши дејност на територијата на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Член 6 
Во член 8, во одделните алинеи зборовите„ос -

новната организација на здружениот труд“, се'заме-
нуваат со зборовите: „правното лице“. 

Во алинеја 2 по зборот. „СИЦ“и" се додаваат 
зборовите: „делот од“. 

Алинеја 11 се брише. 

Член 7 
Член 10 се менува и гласи: 
„Обврзниците на -данокот од доход распоредени 

со Одлуката за единствена класификација на деј-
ностите плаќаат данок од доход по стапка од 2,за% 
освен обврзниците што данокот го плаќаат по след-
ниве стапки, и тоа: 

— по стапка од 8,6% — обврзниците од об-
ласта — 01 — Индустријата и рударството, групата 
01309 — Производство на други' прехранбени произ-
води, од областа 07 — Трговија, подгрупите 070222 
— Сува кожа, волна и слично,- 070225 — Хемиски 
производи, бои и лакови,- 070229 — Тутун и други 
непрехранбени производи; 07024 —' Трговија на го-
лемо со нафта и нафтени деривати и гранката 0703 
— Надворешна трговија; од областа 11 — финан-
сиски, технички и деловни услуги, гранките: 1101 -
Банкарство, 1102 — осигурување на имоти и лица; 

— по стапка од 5,4;% — обврзниците од облас-
та 07 — Трговија; гранката 0702 .— Трговија на го-
лемо, освен групата 07021 — Трговија на големо со 
прехранбени производи и подгрупите: 070222 — Сува 
кожа, волна и слично, 070225 — Хемиски производи, 
бои и лакови, 070227 — Лекови и санитетски мате-
ријал, 070229 — Тутун и други непрехранбени про-
изводи и групата 07024 — Трговија на големо со наф-
та и нафтени деривати; 

— по стапка од 3,60/о — обврзниците од облас-
та 01 — Индустрија и рударство, гранката 0101 — 
Електростопанство (освен подгрупата 010102 — Про-
изводство на термоелектрична енергија); 

— по стапка од 1,80% — обврзниците од об-
ласта 01 — Индустрија и рударство ,гранките: 0125 
— Производство на текстилни предива и ткаенини, 
0126 — Производство на готови текстилни предива и 
ткаенини и 0128 - Производство на кожни обувки 
и галантерија и од областа 12 — Образование, наука, 
култура и информации подгрупата 120363 — Изнај-
мување и дистрибуција на филмови,-

— по стапка од 1,77% — обврзниците од об-
ласта 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, 
гранката 1104 — Проектирање и сродни технички 
услуги; 
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— по стапка од 0,67% — обврзниците од об-
ласта 01 — Индустрија и рударство и тоа гранките, 
групите и подгругогге- 01121 — Производство на стак-
ло, 01142 — Производство на земјоделски машини, 
011722 — Производство на радио и телевизиски при-
емници и електро-аку стигни апарати и уреди, 011723 
— Производство на комуникациски апарати и уре-
ди, 012002 — Производство на камен, чакал 
и песок,. 01211 — Производство на вар и ' гипс, 
01213 — Производство на тули и ќерамиди, 012142 
— Производство на префабрикување градежни еле-
менти, 0122 — Производство на режана граѓа и пло-
чи, 0123 — Производство на финални производи од 
дрво, 012691 — Производство на прекривачи за под; 
областите: 02 — Земјоделство и рибарство; 03 — 
Шумарство; 04 — Водостопанство; 05.— Градежништ-
во; 06 — Сообраќај и врски, (освен гранките 0601 
— Железнички сообраќај); од ѓранката 0701 — трго-
вија на мало, само групата 07011 — Трговија на ма-
ло со прехранбени производи; 08 - Угостителство 
и туризам- 09 —^ Занаетчиство; 10 — Станбено-кому-
нални дејности и уредување на населби и простори 
и гранката 1105 — Геолошки истражувања; 

— по стапка од 0,60'% — обврзниците од облас-
та 01 —1 Индустрија и рударство од гранката 0101 
— Електростопанство, подгрупата 010102 — Производ-
ство на термоелектрична енергија, гранките: 0102 — 
Производство на јаглен - и 0601 — Железнички сооб-
раќај; 

— по стапка од 0,07% — обврзниците од облас-
та 13 — Здравствена и социјална заштита подгру-
пата 13016 — Аптеки“. 

Член 8 
Член 11-а се менува и гласи: 
„Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија може одделни обврзници на. данокот од до-
ход кои ќе се најдат во исклучителни економски 
тешкотии да ги 'ослободи, односно да им го намали 
или да им го одложи плаќањето на обврските утвр-
дени со овој закон“. 

Член 9 
Член 12 се менува и гласи: 
„На обврзникот на данокот од доход од елек-

тростопанството му се отстапува соодветен дел од 
данокот од доход пресметан по стапка од 1,9'%, а 
на обврзниците на данокот од доход од водосто-
панството и ПТТ со-обраќајот по стапка од 0,07%, 
со намена за развој на“ Материјалната основа на 
трудот“. 

Член 10 
Член 14 се менува ,и гласи: 
„Од плаќање данок од доход се ослободуваат 

претпријатијата за вработување на инвалиди,- дис-
перзираните капацитети во првите три години по 
а,ктивирањето и рудниците оо јамски коп“. 

Член 11 
Во член 17 став 4 зборовите: „основни органи-

зации на здружениот труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници“ се заменуваат со зборовите: 
„правни лица“. . 

Член 12 
Во член 21 став 1 зборот: „петкратен“ се заме-

нува со зборот.- „десеткратен“, а бројот „20.000" се 
заменува со бројот „1.500.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000" се заме-
нуваат со зборовите: „зоо.ооо до 25.000.000". 

Член 13 
Во член 22 став 1 зборовите: „10.000 до 40.000" 

се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 450.000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 4.000" се заме-

нуваат со Зборовите: „300.000 ДО 25.000.000". ^ 

Член 14 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за обезбедување и насочување на 
средствата за поттикнување на развојот на земјодел-

ството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 
.17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86, 11/87, 26789 и 36/89), 
и Законот за учество на Социјалистичка Република 
М,акедонија во финансирањето на штедењето, супсти-
туцијата и рационалното користење на сите1 видови 
на енергија („Службен весник на СРМ“ број 7/88, 
29/89 И 36/89). 

Член 15 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

годишната пресметка за 1989 година. 

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

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

842. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАР-

НИ НЕПОГОДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за заштита од елементарни непогоди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор ,одржани на 27 декември 
1989 година. 

Бр. 08-4520/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнег Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

, Член 1 
Во Законот за заштита од елементарни непогоди 

(„Службен весник на СРМ“ број 39/77) во член 70 
став 1 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „5.000.000 ДО 15 000.000". 

Во став 2 зборовите: „до 5.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 1.500.000 до 2.000.000". 

Член 2 1 v 

Во член 71 став 1 зборовите: „5.000 до .20.000" 
се заменуваат со зборовите: „з.ооо.ооо до I2.ooo.ooo". 

Во ,став 2 зборовите: „до 2.000" се заменуваат 
СО зборовите- „ОД 1.000.000 ДО 1.500.000". 

Член 3 
Во член 72 зборовите: „1.000,до 5.000" се заме-

нуваат СО1 зборовите: „1.200.000 до 2.200.000", а збо-
рот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко 
лице“. 

Член 4 
Во член 73 зборовите - „200 до 2.000" се. заме-

нуваат со зборовите: „l.ooo.ооо до 1.500.000", а збо-
рот „граѓанин“ се заменува со' зборовите: „физичко 
лице“. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 
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843. 
Врз основа на член 445 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 27 декември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ 
ПРИСТАПИ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се дава согласност на Предлогот да се при-
стапи кон' измена на Уставот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија што го поднесе 
Сојузниот извршен совет. 

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

| СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4511/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

844. 
Врз основа на Амандманот LV на Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 27 де-
кември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ XXIV ДО LIV НА 

УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за изменување на 
Уставниот закон за спроведување на Амандманите 
XXIV до LIV на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на си-
те собори, одржана на 27 декември 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4510/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ XXIV ДО LTV 
НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Уставниот закон за спроведување на Аманд-

маните XXIV до LIV на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 16/89), член 2 се брише. 

Член 2 
Во член 11 зборовите: „до 30 септември 1989 

година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 јули 
1990 година“. .„„ ! 

Член 3 ' 

Во член 12 точката 2 се брише. . 
Член 4 

Во член 13 зборовите: „до 31 март 1990 година“, 
се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1990 
година“. 

Член 5 
Во член 15 став 1 зборовите: „до 31 декември 

1989 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 
март 1990 година“. 

Член б 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

845. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Соборот на општините ,одржани на 27 декември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 

МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1990 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-
гионалната патна мрежа во Социјалистичка Републи-
ка Македонија за 1990 година, што ја донесе Ре-
публичката самоуправна -интересна заедница за па-
тишта на седницата одржана на 18 декември 1989 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4517/1 
27 декември 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. 

846. 
Врз основа на член 12-а од Законот за судските 

такси („Службен весник на СРМ“ број 29/86 и 24/88) 
и член 56 став 2 од Законот за системот на финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 10/88, 20/88, 
28/88 и Ј'1/88), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствен о-политичкиот собор, одржани на 27 декември 
1989 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ДОГРАДБА-
ТА, ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1990 ДО 1992 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма ice утврдуваат работите што се 

однесуваат на изградбата, доградбата, тековното одр-
жување на објектите и опремувањето на правосуд-
ните органи и казнено-поправните установи во пе-
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риодот од 1990 до 1992 годин,а, роковите за нивното 
извршување, вкупните средства потребни за извршу-
вање на Програмата ЕО целина, висината на сред-
ствата потребни за извршување на Програмата во 
секоја година, органите надлежни за извршување на 
работите и мерките за извршување на Програмата. 

И 
Според оваа програма се финансира извршување-

то на следните работи: 
а) Изградба на нови објекти.-
— изградба на правосудна зграда во Скопје за 

работа на републичките правосудни органи и на 
Општинскиот суд Скопје II Скопје," во вкупна по-
FpniiiHa од 10.000 м2 од кои 5.000 м2 за Општин-
скиот суд Скопје II — Скопје, со започнување на 
работете во 1990- година,-

б) Завршување на порано започнати објекти: 
— доградба на кат на правосудната зграда во 

Штип, со површина од 300 м2 во 1992 година; 
— продолжување на порано започнатите работи 

на дел од правосудната зграда во Кавадарци за при-
способување за работа, со површина од 1.500 м2 во 
1990—1991 година; 

—' продолжување на изградбата на правосудната 
зграда во Неготино во 1990 година. 

в) Тековно инвестиционо одржување и поправка 
на објекти: 

— реконструкција на покривот и санација на 
правосудната зграда во Гостивар во 1990 година,-

— реконструкција на покривот и санација на 
правосудната зграда во Кочани во 1990 година,-

— реконструкција на покривот и санација на 
правосудната зграда во Струмица во 1990 година. 

г) Осовременување и модернизација на работата.-
— набавка на 250 машини за пишување, фото-

копирни апарати, диктафони и други технички по-
магала и б возила за вкупно 134 органи во 1990—1992 
година; 

— осовременување и модернизација на работата 
и примена на нови технички средства во 1990—1992 
година,-

— други тековни потреби во 1990—1992 година. 

III 
Средствата за извршување на работите утврдени 

со оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Ре-
публиката, со издвојуван е на дел од приходите од 
остварувањето на судските такси. 

Републиката го обезбедува целокупниот износ 
на средства за објектите и опремувањето на органи-
те што се финансираат со Буџетот на Републиката. 

Републиката обезбедува учество со половина од 
износот на средствата за изградба на објектите и 
опремувањето на органите што се финансираат од 
буџетите на општините. 

IV 
За извршувањето на Програмата во Буџетот на 

Републиката се обезбедуваат вкупно средства во из-
нос од 109.000ооо.ооо динари ОД КОИ: 

— за објектите и опремувањето на републичките 
и окружните правосудни органи и казнено-поправни-
те установи средства во износ од 63.820.000.000 ди-
нари-

— на име учество на Републиката од 50% на 
потребните средства за објектите и опремувањето на 
општинските правосудни органи и казнено-поправ-
ните установи средства во износ од 45.180.000.000 ди 
нари. 

V 
Средствата од точка IV на оваа програма се 

обезбедуваат со динамика по години и тоа: 

1990 година . зз.ооо.ооо.ооо динари 
1991 година 68.000.000.000 динари 
1992 година 8.000.000.000 динари 

VI 
Определените износи на средства годишно се ре-

валоризираат зависно од индексот на цените на гра-
дежните работи, а за опремата во зависност од ин-
дексот на цените на индустриските производи. 

Обезбедените средства наменски се пренесуваат 
на посебна сметка, според динамиката на извршува-
њето на работите во тековната година. 

Нереализираните средства во тековната година 
се пренесуваат во наредната година. 

VII 
За извршување на програмата Извршниот совет 

го известува Собранието на СР М,акедонија најмалку 
еднаш годишно). 

VIII 
За извршување на оваа програма се грижи Ре-

публичкиот секретаријат за правосудство и управа. 

' IX 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4518/1 
27 декември 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 Кара јанов, с. р. 

847. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ а во врска со член 1 и 2 од Законот 
за помилување, Претседателството на СРМ, на сед-
ницата одржана на 28 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА. ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно издржување на изречената казна 

затвор целосно се ослободува осуденото лице: 
1. Јамковски ѓорѓи Јане од Скопје. 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови“ за 1 година на осуденото лице. 
1. Златанов Ефтим Милан од с. Виница, во тра-

ење од з месеци. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Кебакоски Божин Златко од Прилеп, во траење 
од 2 меоеца, 

2. Бафтијари Асан Касум од Тетово, во „траење 
од 4 месеци. 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршувањето на 

изречената казна затвор осудените лица: 
1. Николоска Томе Соња од Битола, во траење 

од 3 месеци, 
2. Петрова Тоде Вера од Битола, во траење од 

з месеци. 
3 Стаматов Анести Сотир од Битола, во траење 

од 3 месеци. 
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V 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 08-1515 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

848. 
Врз основа на член 2 и 7 од Законот за поми-

лување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77) и член 
-102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите 
за групно помилување на осудени лица, Претседател-
ството на СР Македонија, на седницата одржана на 
28 декември 1989 година, донесе 

! 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

ПО ПОВОД НОВАТА 1990 ГОДИНА 

I 
Целосно се ослободуваат од натамошно издржу-

вања на изречената казна затвор осудените лица: 
, - 1. Балтовски Јован Атанас, 

2. Богатино-в Санде Спасе, 
3. Гарески Борис Љубе, 
4. Грујоски Стојан Сребре, 
5. Блажевски Илија Трајко, 
6. Павлов Симон Киро, 
7. ПеЈчѕиновски Глогорие Милутин, 
8. Глигоров Боне Владимир, 
9. Гоцевски Борис Миле, 

10. Османи Шериф Насер, 
11. Османи Шериф Ибраимаки, 
12. Ѓоргиев Стојан Стојчо. 
13. Идризи Сулејман Џеват, 
14. Николов,ски Божидар Лазе, 
15. Сопа Рамиз Ибраим, 
16. Фазлиов Мемет Муртезан, 
17. Жувиќ Шиме Жељко | 
18. Јамковски Мирко Бранимир, 
19. Филиповски Димитар Никола, 
20. Богатинов Тодор Раде, 
21. Бучкова Петар Марија, 
22. Наков Павле Зоран, 
23. Симонова Александар Ангелина, 
24. Голубовски Павле Зоран, 
25. Андонов Костадин Лазар, N 

26. Јанковски- Васил Коле, 
27. Митев Велин Панте, 
28. О стоиќ Михајло Бранко, 
29. Стефановски Душан Ацо, 
30. Тенчев Димитар Јордан, 
31. Амет Ајвас Куртиш, 
32. Јанев Тодор Живко, 
33. Јанкуловски Христо Петре, 

. 34. Јовев ски Спасе, Ристо, 
35. Камвери Камбер Ислам, 
36. Колев Милан Блажо, 
37. Божиноски Цветко Тодор, 
38. Милчев Томе Јосиф, 
39. Бојовски Иљо Живко, 
40. Горгиев Митко Санде, 
41. Димитриевски Драги Благоја, 
42. Димовски Крсте Бошко, 
43. Петров Димче Михајло, 
44. Стојаноски Сандре Миливој, 
45. Тодески Петар Никола, 
46. Христовски Ставре Томислав, 
47. Чаушки Бранко Горѓи, 
48. Џ-ико ски Василе Томислав, 
49. Николовски Вандо Цанко. 4 

И 
Делумно се ослободуваат од натамошно издржу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Асани Асан Ремзи, од 20 (дваесет) години на 
18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци, 

2. Адемов Идрис Салија, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

3. Асановски Ариф Ибраим; од 11 (единаесет) на 
1 0 (десет) РОДИНИ, 

4 Веселовски Бари Решат, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

5. Димитровска Михаил Стојанка од 6 (шест) на 
5 (пет) години, 

6. Ѓоргиевски Стево Мирче од 10 (десет) на 9 
(девет) го,дини, 

7. Иванов Мијалче Боро од 19 (деветнаесет) на 
18 (осумнаесет) години, 

8. Идриз Нијази Али, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години, 

9. Маликовски Ракип Малиќ од 15 (петнаесет) 
на 14 (четиринаесет) години, 

10. Манџо Рамо Смаил од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години, 

11. Матевски Фране Сребре од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години и 3 (три) месеци, 

12. Мемеди Вели Ќенан од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

13. Милановски Благоја Раде од 13 (тринаесет) 
на 12 (дванаесет) години, 

14. Милорадовиќ Каменче Родољуб,- од 11 (еди-
наесет) на 10 (десет) години, -

15. Митев Љубомир Иле од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

16. Муслиу Иса Даливер од 20 (дваесет) на 19 
(деветнаесет) години, 

17. Мустафа Сатки Абаз, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) голини, 

18. Му становски Мерџан Дурах, од 11 (едина-
есет) на 10 (десет) години, 

19. Мухтаровски Расим Исмаил од 9 (девет) на 
8 (осум) години. 

20. Павловиќ Трајче Љиљана од 10 (десет) на 9 
(девет) години, 

21. Петров Милан Санде, од 14 (четиринаесет) 
години на 13 (тринаесет) години и 3 (три) месеци, 

22. Рамадани Сали Зајадин од 10 (десет) на 9 
(девет) години, 

23. Расим Нијази Идриз, од в (шест) години на ̂ 5 
(пет) години, 

24. Салиховски Садик Мустафа од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години, 

25. Стефаноски Милан Димко од 11 (единаесет) 
години на 10 (несет) години, 

26. Тачи Јахи Џемаил од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години и 3 (три) месеци, 

27. Тумбевски Анастас Божидар, од 13 (тринаесет) 
на 12 (дванаесет) години, 

28. Христов Стојан Никола од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години, 

29. Цветковски Петре Бељан од 4 (четири) годи-
ни и 6 (шест)^ месеци на 3 (три) години и 9 (девет) 
месеци, 

30. Чулафи Селам Улаиј, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

31. Џафери 'Исмаил Зулќуфли, од 9 (девет) на 
8 (осум) години, 

32. Авди Малиќ Камбер, од 4 (четири) години и 
2 (два) месеца на 3 (три) години и 5 (пет) месеци, 

33. Елмазов' Амет Џевдет, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

34. Костадиновски Раде Пеце, од 7 (седум) годи-
ни, 1 (еден) месец и 15 (петнаесет) дена на 6 (шест) 
години, 4 (четири) месеци и 15 (петнаесет) дена, 

35. Ристов Блаже Лазо од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и з (три) месеци, 

36. Сефер Фета Локман од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

37. Тимчевски Стојан Марјанчо од 13 (тринаесет) 
на 12 (дванаесет) години, 

38. Хамити Бастри Мислим од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

39. Имеровски Имер Лиман, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 



29 декември 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 -- Стр. 833 

40. Исмаили Шабан Канунбег од 2 (две) години 
на 1 (една), година и 6 (шест) месеци, ' 

41. Ангелески Блаже Милорад, од 17 (седумна-
есет) месеци на 14 (четиринаесет) месеци, 

42. Јанев Коста Горѓи, од 10 (десет) години и 1 
(еден) месец на 9 (девет) години и 4 (четири) месеци, 

43. Бајрами Абдулиецит Јашар, од 5 (пет) годи-
ни на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

44. Ѓоршев Ристо Васил од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

45. Поцев Станимир ,Васил, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

46. Савов Сотир Стојан од 9 (девет) на 8 (осум) 
години, 

47. Хоти Алим Реџо од 1 (една) година и 6 (шест) 
месеци на 1 (една) година, 

48. Абазовски Трајко Зоран од 2 (две) години на 
1 (една) год,ина и 6 (шест) месеци, 

49. Абдулахи Зуди Махи од 7 (седум) години и 
4 (четири) месеци на 6 (шест) години и 10 (десет) 
месеци, “ -

50. Адемов Рамадан Рецеп од 10 (десет) години 
и 8' (осум) месеци на 9 (девет) години и 11 (еди-
наесет) месеци, 

51. Адемовски Џемаил Љутви од 5 (пет) години 
и 5 (пет) месеци на 4 (четири) години и 11 (едина-
есет) месеци, - ч 

52. Алиов Демир Северџан од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

53. Асановски Назми Исмет од 4 (четири) годи-
ни и 7 , (седум) месеци на 4 (четири) годиних и 1 
(еден) месец/ 

.54. Блажевски Бошко Благоја од 10 (десет) на 
7 (седум) месеци, 

55. Грозданов Ангел Мирчо од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

56. Гроздановски Никола Зоран од 2 (две) годи-
ни на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

57. Динов. Јане Мице од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци, 

58. Ибиши Ваит Мустафа од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

59. Иванов Трпко Драгомир, од 5 (пет) - години 
и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години, 

60. Имер Бејзат Џеват од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

61. Камбер Максимир од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

62. Комина Мазлам Челик од 2 (две) години и 
3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

х 63. Мамудовски Галип Ибраим од 5 (пет) години 
и 1 (еден) месец на 4 (четири) години и 7 (седум) 
месеци, 

6ft. Мустафов Демир Зекимеран од 5 (пет) годи-
ни на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

65. ванчев Перо Митко од 8 (осум) години и 3 
(три) месеци на 7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

66. Николов Генчо Гоце од 5 (пет) години и 1 
(еден) месец на 4 (четири) години и 4 (четири) ме-
сеци, 

67. Николовски Миле Зоран од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години, 

68. Петковиќ Божидар Иван од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

69. Пилоски Коле Степан од 1 (една) година на 
9 (девет) месеци, 

70. Салихи Рамиз Ирфан од 10 (десет) години 
и 10 (десет) месеци на 9 (девет) години и 10 (десет) 
месеци, 

71. Спасовски Младен Славко, од 4 (четири) го-
дини и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (еди-
наесет) месеци, 

72. Стојановиќ Бошко Благоја, од 6 (шест) годи-
ни и 1 (еден) месец на 5 (пет) години и 4 (четири) 
месеци, 

73. Цека Нафи Фадил од 10 (десет) години и 8 
(осум) месеци на 9 (девет) години и 8 (осум) месеци, 

74. Шериф Рифат Шаип од 3 (три) год-ини и 10 
(десет) месеци на 3 (три) години и- 4 (четири) ме-
сеци, 

75. Асановски Ами л Муарем од 8 (осум) години 
и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (чети-
ри) месеци, 

76. Османи Исмаил Назим од 8 (осум) години и 
11 (единаесет) месеци на 7 (седум) години и 11 
(единаесет) месеци, 

77. Богатинов Игнат Славко од 4 (четири) годи-
ни и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 1 
(еден) месец, 

78. Велев Панде Слободан, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

79. Гашпаров Манојло Лазе, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

80. Даутовски Исмаил Фадил од 4. (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

81. Зајковски Слободан Благоја, од 10 (десет) на 
9 (девет) години, 

82. Здравковски Благоја Лазо, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

83. Зибери Рамадан Беџет од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

84. Јусуф Ибраим Неџмедин, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

85. Маранковиќ Јован Мирослав од 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и в 
(шест) месеци, 

86. Мешков Драгољуб Јован од 13 (тринаесет) 
години и 5 (пет) месеци на 12 (дванаесет) години иУ 5 
(пет) месеци, 

87. Митев Томе Димитар од 8 (осум) на 7 (седум) 
години, 

88. Мишев Коле Диме од 3 (три) години на 2 
'(две) години и (шест) месеци, 

89. Новковоки Павле Милан од 10 (десет) годи-
ни и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 9 (девет) 
месеци, 1 

90. Нухија Шаип Ракиќ од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

91. Панева Аспарух Верица од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

92. Пановски Богдан Љубе од 9 (девет) години 
и з (три) месеци на 8 (осум) години и -3 (три) ме-
сеци, 

93. Петков Станко Роте, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години, 

94. Петрушев Спасе Ангел од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

95. Радулова Фоти Лилјана, од 7 (седум) години 
, и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) 

месеци, 
96. Ристиќ Глигур Бранка, од 5 (пет) години и 

6 (шест) месеци на 4 (четири) години-и 6 (шест) ме-
сеци, 

97. Салиевиќ Фаик Рамадан, од 9 (девет) ^на 8 
(осум) години, 

98. Станковиќ Душан Драган, од 11 (единаесет) 
на 10 /десет) години, 

99. БОЖИНОВСКИ Трајко Блаже од 3 (три) години 
и 2 ()ра) месеца на 2' (две) години и 5 (пет) месеци, 

100. Зенделовски Зендел Самедин од 2 (две) го-
дини и 11 (единаесет) месеци на 2 (две) години и 5 
(пет) месеци, 

101. Лозаноски Благоја Пеце од 10 (десет) .годи-
ни на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци, 

102. Манасиевски Александар "Боре од 15 (петна-
есет) на 14 (четиринаесет) години, 

103. Трајчевски Борис Горан, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

104. Шакири Ајет Фадил, од 1 (една) година и 
10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) 
месеци, 

105. Божиноски Нове Благоја, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 
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106. Јовановски Милан Саво, од 1 (една) година , 
на 9 (девет) месеци, 

107. Сејди Аки Иса, од 1 (една) година на 9 (де-
вет) месеци, 

108. Сефедин Миџаит Алиу, од 1 ^ (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

109. Томова Петре Трајанка, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

110. Ристовски Милан Благој, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

111. Живковиќ Богдан Слободан, од 6 (шест) на 
5 (пет) години, 

112. Кесиќ Стеван Урош, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години, 

113. Шерифи ,Исаил Мухамед, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

114. Александров Серафим Горѓи, од 2 (две) го-
дини и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 5 (пет) 
месеци, 

115. Бекири Џемаил Мухамед од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

116. Богдановски Наум Димко од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,, 

117. Георгиевски Петар Стојан, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

118. Дојчиновски Крумислав Валентино, од 1 
(една) година на 9 (девет) месеци, 

119. Ел мазов ски Бејко Авнија, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

120. Зуберовски Фадил Сатки, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

121. Ивановски Тоде Ѓоко, од 4 (четири) години 
и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 4 (чети-
ри) месеци, 

122. Јанев Иван Јован, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци, , 

123. Јовановски Мите Глигор, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

124. Јовано-в Славе Сребрен, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

125. Ковачовски Васил Марин, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

126. Костенчев Атанас Стево, од 9 (девет) на 6 
(шест) месеци, 

127. Мечев Ѓорѓи Сашо, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци, 

128. Момировски Манасије Мире од 1 (една) го-
дина на 9 (девет) месеци, 

129. Нацев Наќо Илија од 4 (четири) години и 
11 (единаесет) месеци на 4 (четири) години и 2 (два) 
месеца, 

130. Несими Илјаз Решат од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

131. Потева ѓорѓи Ана од 8 (осум) години и 5 
(пет) месеци на 7 (седум) години и 5 (пет) месеци, 

132. Простриженовски Милан Љупчо, од 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (де-
вет) месеци, 

133. Рамковски ѓорѓи Зоран од 4 (четири) годи-
ни и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) 
месеци, 

134. Ристовски Велко Јовица, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

135. Ристовски Никола ѓорѓи, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

136. Стоилков Божин Милорад, од 2 (две) години 
на- 1 (една) година и 3 (три) месеци, 

137. Татаревиќ Феко Музафер од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, '“ 

138. Терзиќи Муарем Рустем, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

139. Трајков-Ѓеле Здраве, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 3 (три) месеци, 

140. Челиковиќ Димче Јовица од 1 (една) годи-
на на 9 (девет) месеци, 

141. Џафери Сафет Вилсон од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година. 

III 

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

Бр. 08-1497 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

849. 
Врз основа на член 60, став 3 о д , Законот за 

игрите на среќа и забавните игри на автомати 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 17/87, 26/87, 51^88 
и 36/89), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И 

ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ 
ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на средства од 

игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 
1989 година („Службен весник на СРМ“, бр. 24/89), 
членот 2 се менува и гласи: 

„Средствата од член 1 на оваа одлука се рас-
поредуваат на : 

1. Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заш-
тита : 
— за финансирање на социјал-

ната заштита 880.000.ооо дин. 
2. Републичката конференција на 

ооциЈално-хуманитарните органи-
зации : 
— за финансирање на програ-

мите на социјално-хуманитар-
ните организации 

3. Црвен крст на Македонија: 
— за финансирање на програ-

мата на Црвениот крст на 
Македонија 

4. Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за физичка кул-
тура: 
— за финансирање на врвното 

спортско творештво и за ма-
совна физичка култура 

5. Сојузот на организациите за 
техничка култура — Народна 
техника на Македонија: 
— за финансирање на програ-
мата на техничката култура 

6. Републичка конференција на 
Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија.-
— за финансирање на научно-

истражувачки работни акции 
и воспитно-рекреативните ак-
тив,ности на младите 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2786/1 
28 декември 1989 година 

Скопје 
. Претседател 

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

550.000.000 дин. 

440.000.000 ДИН. 

570.000.000 ДИН 

530.ооо.ооо ДИН 

ззо.ооо.ооо ДИН. 



29 декември 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
! 

Бр. 47 - Стр. 835 

850. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1989 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 
53, став 1, точка 1 од Законот за системот на фи-
нансирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица во износ од 190.640 
000.000 динари на следниве општини: 

Битола 
Виница 
Дебар 
Кичево 
Кратово 
Кочани 
Крушево 
Охрид 
Радовиш 
Ресен 
Струга' 
Титов Велес 
Демир Хисар 
Град Скопје 
Македонски 
Прилеп 
Струмица 
Кавадарци 

Брод 

16.500. 
1.600. 
1.770. 
7.800, 
3.200. 
4.000. 
3.930 

11.390. 
6.000. 
6 .160 

10.000. 
10.140, 

1.800, 
74 .'170. 

2.250 
15.000 
10.000, 
4.930. 

,ооо.ооо 
,ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
,ооо.ооо 
ооо.ооо 
,ооо.ооо 
.ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 
ооо.ооо 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на оп-
штините им се даваат со рок на враќање до 31 март 
1990 година. , 

3. За користењето и враќањето на средствата под 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
општините и Републичкиот секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-2809/1 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

851. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија .(„Службен весник на СРМ“ 
бр. 43/81), а во врска оо член 132, став 4 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
66/85 и 71/86), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОП-

ШТИНИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите утвр-

дени за потребите на Републиката и на општините 
за 1989 година („Службен веоник на СРМ“ бр. 9/89), 
во член 1, став 1, точка 1, износот. „56.525.500.000" се 
заменува со износот „56.325.500.000" и во точка 2 
износот „3.192.300.000" се заменува со износот „3.392 
зоо.ооо". 

Член 2 
Во член 2 се вршат следниве измени и тоа: 
— во точка 3 износот „688.000.000 — стоковни 

плаќања“, се заменува со износот „488.000.000", изно-
сот „625.000.000 - нестоковни плаќања“ се заменува 
СО ИЗНОСОТ „825.000.000". 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2749/1 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 

852. 
Врз, основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1989 година („Службен 

весник на СРМ“ бр. 50/88, 28/89 и 39/89) се вршат 
следниве измени на распоредот на средствата за по-
себни намени и тоа: 

1. Во Раздел 30 — Републичкиот завод за ста-
тистика, позиција 275, конто '401 — Материјални тро-
шоци износот „320.000.000" се заменува со износот 
„353.797.000"; позиција 279, КОНТО 418 — Трошоци 
за анкетни истражувања, износот „140.000.000" се за-
менува со износот „143.898.000",- позиција 281, конто 
418 — Трошоци за одржување на работни просто-
рии на подрачните заводи, изводи, износот „39.600. 
ООО“ се заменува со износот „33.595.000",- позиција 
282 конто 418 — Одржување на електронскиот цен-
тар и клима уредите, износот „93.500.000" се за-
менува со износот 64.707.ООО“; позиција 283, конто 
418 — Програма за статистички истражувања од ин-
терес на Републиката износот „21.800.000" се заме-
нува со износот „18.902.000"; позиција 284 конто 418 
— Попис на вработените во општествениот сектор, 
износот „19.680.000" се заменува со износот „6.444.000" 
и позиција 285, конто 418 — Подготовки за попис 
на населението, домаќинствата и становите износот 
„37.400.000" се заменува со износот „50.637.000". 

2. Во Раздел 65 — Други обврски на Републи-
ката позиција 583, конто 433 — учество во Фондот 
на солидарноста оо неврзаните земји и земјите во 
развој, износот „3.100.000" се заменува оо износот 
„3.950.000.000"; позиција 584, конто 433 — Учество 
на Републиката во Фондот за технолошки развој на 
СФРЈ, изнооот „3.700.000.000" се заменува со износот 
„4.316.000.000"; позиција 590-6, конто 433 — Курсни 
разлики по депонирани штедни влогови, износот 
„12.100.000.000" се заменува со износот „12.467.000. 
ООО“ и позиција 590-г, конто 433 — Програма за раз-
вој на земјоделството, износот „12.000.000.000" се за-
менува со износот „10.167.000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2799/1 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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853. 
Врз -основа на член 2 од Законот за пренесува-

ње на паричните средства на општествено-политич 
ките заедници во депозит кај Деловните банки 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 46/89), Извршниот со-
вет на Собранието на СР 'Македонија Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАНКА И УСЛОВИ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА 

РЕПУБЛИКАТА ВО ДЕПОЗИТ КАЈ ТАА БАНКА 

Член 1 
Паричните средства на Републиката со состојба 

на 31 декември 1989 година, Народната банка на 
Македонија ги пренесува во депозит к а ј ' Стопанска 
банка — Здружена банка во Скопје. 

Под парични средства на Републиката ое под-
разбираат средствата' на Републичкиот буџет и сите 
средства на републичките органи на управата, на 
организациите и на фондовите на Републиката, ос-
вен средствата на сметките на работните заедници 
во тие органи, организации и фондови. 

Член 2 
Пласираните средства на Републиката за креди 

тирање на намените утврдени' со досегашните одлуки 
на Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, се пренесуваат како побарувања на банката од 
член 1 на оваа одлука. 

Член з 
За состојбата и користењето на средствата на 

Републиката, Банката од - член 1 на оваа одлука ќе 
му поднесува тримесечен извештај на Извршниот 
ооѕвет на Собранието на СР Македонија. 

Член 4 
,Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија“. 

Бр. 23-2783/1 
28 ,декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

854. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

дополнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен' весник на СРМ“ бр. 41/85 и 45/86), а во врска 
со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и роко-
вите за усогласување на месечните парични примања 
на корисниците на права според Законот за допол-
нителна заштита на воените инвалиди („Службен 
весник на СРМ“, бр. 25/88), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за труд, здравство и социјал-
на политика, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ 
ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
Н И ИЗНОСИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПО-
РЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1989 ГОДИНА 

1. Основиците од кои се определува инвалидски-
от додаток, надоместокот за помош и нега од друго 
лице и материјалното обезбедување за време на про-
фесионална рехабилитација во износ од 126.100 дин. 
и 106.180 динари, утврдени со Наредбата за утвр-
дување на конечниот износ на основици те од кои 
се определуваат месечните парични износи на корис-
ниците на права според Законот за дополнителна 
заштита на воените инвалиди во 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 15/89), од 1 јануари 1989 
година се зголемуваат за 634,5% и изнесуваат: 

— основицата од која се определува ин-
валидскиот додаток за корисниците 

кои немаат приходи, надоместокот за 
помош и нега од друго лице и мате-
ријалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација 926.200 

— основицата од која се определува ин-
валидскиот додаток за корисниците 
кои имаат приходи 779.900 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-1082/2 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот'комитет за труд, 
здравство и социјал,на политика, 

д р Јанко Обочки, с. р. 

855. 
Врз основа на член 53-б од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 
9/78, 46/82, 11/87 и 24/88), републичкиот секретар за 
правосудство и управа донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИВИЧНАТА И 

ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА И ПОСТАПКАТА ЗА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Правилникот за надоместокот на трошоците 

во кривичната и процесната постапка и постапката 
за стопанските престапи („Службен весник на СРМ“ 
бр. 11/88 и 27/89И во членот 24 ,во точката 1 бројот 
„20.000" се заменува со бројот „100.000", во точката 
2 бројот „26.000" се заменува со бројот „120.000", во 
точката 3 бројот „30.000" се заменува оо бројот 
„150.000" и во точката 4 бројот „17.000 се заменува 
со бројот „80.000" динари. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-2192 
декември 1989 година 

Скопје 
Републички секретар за правосудство 

и управа, 
Михајло Маневски, с. р. 

856. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ните совети и за републичките општествени совети 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), и член 45 о,д 
Деловникот за работа на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, 
Републичкиот општествен совет за стопански развој 
и економска политика, на седницата одржана на 21 
ноември 1989 година, донесе х 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, со 
мандат од една година, се избира д-р Златка Попов-
ска, професор на Економскиот факултет во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-1041/2 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 

д-р Софија Тодорова, с.-р. 
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857. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88), и член 158 од Законот за предучилишно-
то и основното воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83 и 29/89), Републичкиот 
педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 
декември 1989 година, донесе 

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

ХУМАНИЗАЦИЈА НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ 
ПОЛОВИТЕ - I И II 

1. Се одобрува употребата на прирачникот Хума-
низација на односите меѓу - половите — I и II: 

1. Бебешки приказни за I и II одделение. 
2. Растеме и се развиваме за III и IV одделение 

од д-р Олга Мурџева Шкариќ и Јелица Маказлиева 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје 1989 година. 

2. Реше,нието да се достави до. Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело“ и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 13-174/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички ,педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с.,р. 

858. 
Врз 'основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 1Х-та 
седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ИСТОРИЈА ЗА II ГОДИНА НА КУЛТУРОЛОШКО-

ПРОСВЕТНАТА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Историја за II година на 
културолошко-просветната струка од Наум ' Димов-
ски, Благој Чукарски, Светозар Наумовски и Љубе 
Трајковски, во издание на Работната- организација 
за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 го-
дина. 

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

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

Бр. 13-175/1 
8 декемвр,и 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

859. 
„ Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88); 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

МАРКСИЗАМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА 
II ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Марксизам и самоуправу-
вање за II година на насоченото средно образова 
ние од Стојан Јордановски и Божидар Анчевски, во 
издание на Работната организација за учебници „Про-
светно дело“ — Скопје 1989 година. 

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

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

Бр. 13-176/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
. -Го заменува претседателот на 

Републички педагошки совет, 
д-р Симеон Телевски, с. р 

860. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
,и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

СЛАТКАРСТВО СО ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Слаткарство со практична 
насгава од Фидан Трпчевски, во, издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело“ — 
Скопје 1989 година1. 

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

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

Бр. 13-177/1 
8 декември 1989 година 

Скопје , 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Телевски, с. р. 

861. 
Врз основа на член 195 од Зак,онот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за ,насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88 
18/89 и „ 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
IХ-та седница, одржана на 8 декември 1989 година; 

донесе , 

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

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА П 
ГОДИНА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

- 1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Збирка задачи по мате-
матика за II година на средното образование од 
Илија Јанев и Александар Самарџиски во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело“ — Скопје 1989 година. 

2. Решението да се ,достави до РО „Просветно 
дело“ -и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
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3. Ова решение влегува во оила од денот на 
донесувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-178/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

' 862. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
'(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89). Републичкиот педагошки совет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

ПРИРАЧНИК ЗА АРМИРАЊЕ 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Прирачник за армирање 
за средните технички училишта од архитектон еко -
градежната струка од Ставре Терзиски, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело“ — Скопје 1989 година. 

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

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

Бр. 13-179/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

863 
Врз основа на ,член 195 од Законот за државната 

управа („Службен, весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89). Републичкиот педагошки совет на 
1Х-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе' 

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

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА ЗА 
I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на електротехни-
ката за I година од Љубен Јанев и Лидија Ололоска 
— Гагоска, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а 1 ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-180/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
- Го заменува претседателот на 

Републички педагошки совет, 
д-р Симеон Гелевски, с. р. 

864. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе' 

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

ОСНОВИ НА МЕТАЛСТВОТО СО ВЕЖБИ -
1 ЗА I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на металството 
оо вежби — 1 за I година од . дипл. инж. Апостол 
Горески . и дипл. инж. Владимир Димитриоски, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје 1989 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
д,ело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 13-181/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Телевски, с. р. 

865, 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
ЈХ-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
СООБРАЌАЈНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ЗА III ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Економика и организации 
ја на сообраќајните претпријатија за III година од 
д-р Бора Ристиќ, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело“ - - Скопје 1989 
година. 

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

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

Бр. 13-182/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Телевски, с. р. 

866. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28^88), 
и член 123 од Законот за насоченото, образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки оовет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

ОСНОВИ НА ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
IV ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Оонови на патишта и ули-
ци за IV година на сообраќајната струка од Љупчо 
Постолов^ во издание, на Работната организација за 
учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет 
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3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-183/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

867. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 
18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на 
IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, 
донесе 

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

ОПШТА ГЕОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА 
1. Се одобрува употребата во средното насочено 

образование на учебникот Општа геологија за II го-
дина од дипл. инж. Милан Јанковиќ, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло“ — Скопје 1989 година. 

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

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

Бр. 13-184/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички' педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

868. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото обра-
зование („Службен весник на-СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 
7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки оовет 
на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 го-
дина, донесе 

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

БОЛЕСТИ НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 
1. Се одобрува употребата во средното насочено 

образование на учебникот Болести на домашните 
животни за III година на ветеринарната струка, во 
издание на Издавачката работна организација „На-
ша книга“ — Скопје 1989 година. 

2. Решението да се достави до ИРО „Наша кни-, 
га" и архивата на Републичкиот педагошки оовет. 

3. Ова решение влегува во оила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-185/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Републички педагошки совет, 

д-р Симеон Гелевски, с. р. 

869. 
,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 15 
ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точка 2 од Одлуката за изме-

нување и дополнување на член 88 од Статутот на 
Земјоделската задруга „Единство“ во с. Волковија, 
општина Тетово, донесена од Собранието на задруга-
рите на 8 ноември 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената задруга на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 92/89 од 20 -септември 1989 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
точка 2 од одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзи-
ната согласност односно спротивност со Уставот и 
законот. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука се вршат измени во член 88 од Стату-
тот на означената задруга, при што со точка 2 али-
неја 1 од изменетиот член 88 од Статутот на задру-
гата, за именување на директор на задругата, се пред-
видени и условите' кандидатот да има ниже обра-
зование со работно искуство од 6 години во земјо-
делството и стопанството. 

Според член 2151 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 7 од Законот за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83) задолжително е основно обра-
зование во траење од најмалку 8 години. Исто така, 
Судот утврди дека во означениот закон нижето об-
разование не е предвидено како степен на обра-
зование што се стекнува во воспитно-образовните 
организации. 

Со оглед на тоа што ЕО оспорената одлука е 
предвидено за извршување на работните задачи ди-
ректор кандидатот да има завршено ниже образова-
ние, што според означената уставна и законска од-
редба не е предвиден како степен на образование 
во системот на образованието, Судот утврди дека 
алинејата 1 од точката 2 од изменетиот член 88 од 
Статутот не е во согласност односно е во спротив-
ност со означените уставни и законски одредби. 

5. На седницата Судот, 'исто така, утврди дека 
во точка 2 алинеја 2 од изменетиот член 88 од Ста-
тутот е предвидено за именување на директор на 
задругата кандидатот да има и 4 години .работно 
иску-ство во раководење. 

Според мислењето на Судот од членовите 5 и 7 
од Законот за работните односи произлегува дека 
е самоуправно право на работниците во основната 
организација како посебен услов за вршење на оп-
ределени работи и работни задачи да го предвидат 
и работното искуство, во зависност од потребите 
на процесот на трудот, условите за работа, степенот 
на сложеноста на работите и работните задачи, како 
и во зависност од одговорноста што се бара за 
нивно извршување, но притоа се должни да ги по-
читуваат постојните уставни начела и одредби. При-
тоа, Судот смета дека со утврдување на условот 
работно искуство на раководни задачижако посебен 
услов за именување работоводен орган, се попре-
чува можноста за именување на граѓани кои немаат 
такво искуство, па утврди дека алинеја 2 на точка 
2 од изменетиот член од Статутот не е во соглас-
ност со уставното начело на достапноста на секое . 
р а б о т о место и функција предвидено во член 210 
став 3 од Уставот на СР Македонија. 

6. На седницата Судот утврди дека во точка 2 
алинеја 3 од изменетиот член 88 од Статутот за име-
нување на директор на задругата е предвидено кан-
дидатот да има морално-политичка -подобност. 

Во Оддел П став 3 алинеја 9 од Уставот на СР . 
Македонија е утврдено дека неприкосновената осно-
ва на положбата на човекот ја сочинува, меѓу дру-
гото. и еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворнос,тите на луѓето, а во член 210 став 3 од Ус-
тавот е утврдено дека на секој граѓанин под еднак-
ви услови му се достапни секое работно место и 
функција во општеството, а во член 251 став 2 од 
Уставот на СР Македонија, е предвидено дека само 
со закон се определува во кои случаи и под кои 
услови користењето на слободите ' спротивно на Ус-
тавот повлекува ограничување или забрана на нивно 
користење. Врз основа на означените уставни од-
редби Судот смета дека само со закон, а не и со 
самоуправен општ акт може да се определи во кои 
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случаи и под кои услови користењето на слободите 
и правата повлекува ограничување или забрана на 
нивно користење. 

Со оглед на тоа што во точката 2 алинеја з од 
изменетиот член 88 од Статутот, како услов за име-
нување директор е предвидено морално-политичка 
подобност на кандидатот, Судот утврди дека таа не 
е во согласност односно е во спротивност со означе-
ните уставни одредби. 

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

У. бр. 92/89 
15 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

870. 
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 15 
ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
1.' СЕ УКИНУВААТ чле,н 16 став 1 точка 2, чле-

новите 48, 49 и член 50 став 3 од Правилникот за 
критериумите и мерилата за решавање на станбените 
потреби на работниците во Основната организација 
на здружениот труд — Работна заедница во состав 
на Работната организација за превоз на патници и 
стока, шпедиција, промет и туризам во земјата и 
странство „Исток-Транс“' во Штип, донесен со ре-
ферендум на 17 јуни 1988 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 149/89, од 6 септември 1989 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 16 став 1 точка 2. членовите 48 и 4 9 ' и член 
50 став 3 од Правилникот означен во точката 1 од 
ова решение, затоа што основано се 'постави пра-
шањето за нивната согласност со Уставот на СР Ма-
кедонија и за спротивности оо Законот за станбе-
ните односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во члдн 16 
став 1 ,точка 2 од Правилникот е предвидено работ-
никот или членовите на семејното домаќинство кои 
пред или во текот на постапката ќе отстапат стан 
во општествена сопственост, па по тој основ ќе 
останат без стан да добиваат 78 бода. 

Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбените односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) -самоуправно 
право е на работниците да ги утврдат основите и 
мерилата за доделување станови на користење. 

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот неприкосновената основа на по-

ложбата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат 
еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите ,на луѓето во согласност со уставноста и зако-
нитоста." 

„ Со оглед на тоа што во член 16 став 1 точка 2 
од Правилникот е предвидено по основ“от отстапу-
вање на стан на работникот да му се доделуваат 
определен број бодови. Судот смета дека таквиот 
работник е ставен во поповолна положба од работ-
никот кој немал можност да отстапи стан, поради 
што утврди дека тој не е во согласност со означе-
ното уставно начело и е во спротивност со означе-
ните законски одредби. . 

5. Судот, исто така утврди дека во- член 48 од 
, Правилникот е предвидено од делот од вкупните 

средства за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците што се издвојуваат во согласност со овој 

, Правилник да , се (решаваат станбените потреби на 
дефицитарни кадри во работната заедница. Според 
член 49 став. 2 како дефицитарни стручни кадри се 
предвидени -работниците кои со успешност ќе ги 
вршат дефицитарните занимања и раководните ра-
боти и работни задачи. Во член 50 став 3 од Пра-
вилникот е предвидено доделувањето на становите, 
на дефицитарни стручни кадри да се врши според 
основите и мерилата кои се утврдени за решава-
ње на станбените потреби на другите работници. 

Судот смета дека самоуправно право е на работ-
ниците да ги утврдуваат основите и мерилата за 
утврдување редот на првенство за доделување ста-
нови и станбени кредити согласно членот 42 став 1 
и член 43 став 1 од Законот за станбените односи, 
па во тие рамки да ги уредат и прашањата за до-
делување станови на работниците со дефицитарни 
занимања и на работниците кои се од значење за 
организацијата. Притоа, заради остварување на ус-
тавните начела за распределба според трудот и ре-
зултатите од ,трудот, заемноста и солидарноста и 
начелото на еднаквоста тие се должни поблиску да 
ги определат тие кадри, да ја утврдат висината на 
средствата за таа намена и да предвидат посебни 
основи и мерила за утврдување редот на првенство 
за доделување на станови за оваа категорија ра-
ботници. ' ' ' 

Со оглед на тоа што во оспорените членови 
од Правилникот не се определени дефицитарните 
кадри, не е утврдена висината на средствата што ќе 
се издвојуваат за изградба на станови на овие кадри 
и што нема посебни основи и мерила за утвр-
дување редот на првенство за доделување стан на 
овие кадри, Судот утврди дека тие не се во соглас-
ност однос,но се во спротивност со означените ус-
тавни начела и законските одредби. 

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

У. бр. 149'89 
15 ноември 1989 година 

Скопје' 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-, 
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП- , 

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

380. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 6/81).. член 47, точка 5 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичката 
СИЗ за предучилишно и основно воспитание и обра-

зование и општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ НОЕМВРИ 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши усогласување на дода-

токот на деца со порастот на личниот доход за пе-
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риод јануари - ноември 1989 година во однос на 
1988 година. 

На корисниците на додаток на деца како раз-
лика за период јануари — ноември врз основа на 
усогласувањето ќе ,им се исплати: 

Возраст на детето според Цензусна група 
степенот на школувањето I II 

— Деца од предучилишна и ос-
новно училишна возраст 970.000 775.000 

— Деца во средно образование 1.290.000 970.000 
— Деца редовни студенти во ви- -

ши и високи , школи 1.934.000 1.620.000 

Член 2 
Исплатата на разликата ќе им се изврши на 

сите деца кои биле корисници- на додаток на деца 
во месец ноември 1989 година од страна на стручните 
служби на општинските самоуправни интересни за-
едници за предучилишна и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата без 
донесување на нови решенија. 

Член 3 
Озаа разлика ќе влезе во основицата за наред-

ната година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 11-1544/17 ' 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р 

381. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната 

спогодба за изедначување на критериумите и виси-
ната на учеството во о,премување на првородено 
дете и посебен додаток во СРМ, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишна и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 26 декември 1389 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПОСЕБНИОТ 
ДОДАТОК СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - НОЕМВРИ 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука 'се врши усогласување на посеб-

ниот додаток со порастот на личниот доход за пе-
риод јануари - ноември 1989 година во однос на 
1988 година. 

На корисниците на посебниот додаток како раз-
лика за период јануари — ноември, врз основа на 
усогласувањето, ќе им се исплати износот од 
1.934.000 динари. 

Член 2 
Исплатата на разликата ќе се изврши на сите 

деца — кои биле корисници на по,себниот дод,аток 
во месец ноември 1989 година од страна на струч-
ните служби на општинските самоуправни интересни 
заедници за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, ,без 
донесување на посебни решенија. 

Член 3 
Оваа разлика ќе влезе во основицата за наред-

, ната год,ина. 
Член 4 

Општинските самоуправни интересни заедници 
се должни да извршат усогласување на своите одлу-
ки со оваа Одлука 

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

сувањето/ а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 11-1544/19 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

382. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна'заедниц,а за предучилиш-
но и основно во-спитание и образование и општестве-
на заштита на децата, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница з,а предучилишно и 
основно воспитание и образо,вание и општествена 
заштита на децата, на седницата' одржана, на 26 
декември 1989 годи,на ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ 
ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА 
И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1990 ГОДИНА НА 

РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА „ФЕНИ“ -
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Одлуката за ослободување од обврската за здру-

жување на средства во Републичката СИЗ за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, за остварување на 
додаток на деца и основно образование за 1989 го-
дина донесена од Собранието на Републичката СИЗ 
под број: 11-75/5 од 26 јануари 1989 година („Служ-
бен весник , на СРМ“ бр. 4/89), продолжува да важи 
и во 1990 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објазувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе 
се применува од 1 јануари 1990 година до 31 декем-
ври 1991 година. 

Бр. 11-1544/22 
26 декември 1989 година 

' Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

383, 
Врз основа на член 47 , од Статутот на Репуб-

личката самоуправна Интересна заедница за пред 
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 26 

' декември 1989 година, дон-есе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука од 1 јануари 1990 година се ста-

ва вон сила Правилникот за утврдување на “условите 
и начинот на остварување на додатокот на деца 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/88) оо измен,ите 
и дополнувањата („Службен весник на СРМ“ број 
48/88). 

Член 2 
Постапката по барањата за остварување на пра-

вото на додаток на деца која . не е завршена со до-
несување на правосилно решение до 31 декември 
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1989 година, ќе се оконча според одредбите на 
Законот за општа управна постапка, Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/87) и Правилникот за утврдување 
на условите и начинот на остварување на додатокот 
на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 10/88, со 
измените објавени во „Службен весник на СРМ“ 
број 48/88). 

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

нот на објавувањето во ,.Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11-1544/11 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

384. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата и барањето за ослободување 
на придонес' бр. 05-20/11, Собранието на Републич-
ката СИЗ за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, 
на седницата одржана на 26 декември 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗЗ „ПЕШНИЦА“ С. ЛОК-
ВИЦА - БРОД МАКЕДОНСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИ-
ДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ X, XI И 

XII МЕСЕЦ 1989 ГОДИНА 

Член 1 

Поради усложнетите услови на стопанисување и 
слабите финансиски резултати настанати во 1989 го-
дина ЗЗ „Петлица“ с. Локвица — Македонски Брод, 
се ослободува од плаќање придонес од личен доход 
по стапка од 0,600/о за основно образо,вание за сите 
исплати на личен доход - за периодот X, XI и 'XII 
месец 1989 година. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија, Филијала Прилеп — Експозитура Македон- ^ 
ски Брод, ќе ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. , 

Бр. 11-1544/2 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

385. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Репуб-

,личката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата и барањето за ослобо-
дување на придонес бр. 05-20/11, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на седницата одр 
жана на 26 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗЗ „ПЕШНИЦА“ С. ЛОК-
ВИЦА - МАКЕДОНСКИ БРОД ОД ОБВРСКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА 
ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ. И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД X, XI И XII МЕСЕЦ 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Поради усложнетите услови на стопанисување и 

слабите финансиски резултати настанати во 1989 го-
дина, ЗЗ „Пешница“ с. Локвица “— Македонски 
Брод, се ослободува од плаќање придонес од личен 
доход по стапка од 1,200/о за општествена заштита 
на децата за сите исплати на личен доход што ќе 
бидат исплатени за месеците, X, XI и XII месец 
1989 година. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија, филијала Прилеп, Експозитура Македон-
ски Брод ќе, ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11-1544/3 ' 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

386. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-

ката СИЗ за предучилишно ,и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, и 
барањето за ослободување од придонес' бр. 05-20/10 
Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 26 де-
кември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ 
КОМБИНАТ ,,ЦРН БОР“ - ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛ-
НА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО - ПЕХ-
ЧЕВО ОД ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 

- ЈУНИ 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Поради давање придонес во санирање на наста-

натата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-
индусирискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ 
Финална и пиланока обработка на дрво — Пехчево, 
се ослободува од плаќање придонес од личен доход 
по стапка од 1,200/о за општествена заштита на де-
цата за сите исплати на личен доход што ќе бидат 
исплатени за период јануари - јуни 1990 година. 

Член 2 
Оваа одлука ќе ја спроведе СОК на Македонија, 

Филијала Кочани, Експозитура — Берово. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето ,а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11-1544/4 
26 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 
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387. 
Врз основа -на член 47 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата и барањето за ослободување 
на п,ридонес бр. 05-20/10, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата на седницата одржана на 26 
декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ 
КОМБИНАТ „ЦРН БОР “ - ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛ-
НА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО - ПЕХ-
ЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ЈУНИ 
1990 ГОДИНА 

Член 1 
Поради давање придонес во санирање на наста-

натата состојба со катастрофалниот пожар во дрвно-
индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ 
„Финална и пиланава обработка на дрво“ — Пех-
чево, се ослободува од плаќање придонес од личен 
доход по стапка од о 600/o за основно образование 
за сите исплати на личен доход што ќе бидат испла-
тени за период јануари - јуни 1990 година. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство на Ма 

кедонија, Филијала Кочани, Експозитура Берово, ќе 
ја спроведе оваа одлука 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 
Бр. 11-1544/5 

26 декември 1989 година 
Скопје Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

СИЗ ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 
388. 

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогод-
ба за здружување во СМЗ за енергетика, на Македо-
нија, а по спроведена јавна расправа, Собранието' на 
СИЗ за енергетика на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 ноември 1989 година, донесе 

ТАРИФЕН СИСТЕМ 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Член 30 од Тарифниот систем за продажба на 

електрична енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/82, 15/85, 22/88 и 29/89), се менува и гласи.-

„По исклучок од определбите утврдени со член 
15-а од Тарифниот систем, основниот придонес за 
пресметковна моќ на потрошувачите од категоријата 
„домаќинство“ учествува во вкупната цена на елек-
трична енергија 25%, а се пресметува на таков на-

чин што вредноста на преземената активна енергија 
(КВТч) се зголемува за 33,331% кај секој потрошувач“. 

. Член 2 
Овој тарифен систем влегува во сила наредниот 

ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 
1 септември 1989 година. 

ССИЗЕМ бр. 747/22/2 
27 ноември 1989 година 

Скопје Претседател, 
дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р. 

389. 
Врз основа на член 11 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на СРМ“ бр/ 41/87) и член 31 точ-
ка 8 од Самоуправната спогодба за здружување во 
Самоуправна интересна заедница за енергетика на 

"Македонија, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 15 јуни 1989 година, донесе 

О П Ш Т И У С Л О В И 
ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 

Член 1 
Со овие општи услови за испорака на топлинска 

енергија поблиску се определуваат условите и начи-
нот на испорака и меѓусебните права, обврски и 
одговорности на испорачателот и корисникот на топ-
линска енергија, а особено: 

— условите за издавање согласност за приклу-
чување на корисникот во енергетскиот систем или за 
зголемување на обемот на потрошувачката кај пос-
тојните корисници на топлинска енергија, 

— условите, начинот и рокот на склучување на 
договорот за испорака на топлинска енергија, - мес-
тото на предавањето и мерењето на топлинската 
енергија и обврските на испорачателот за континуи-
рано снабдување (или во сезона на потрошувачка) 
на корисникот со договорениот квалитет енергија, 

— начинот на пресметување и наплатување на 
испорачаната топли,нска енергија и висина на дого-
ворената казна во случај на нередовна и неквали-
тетна енергија од страна на корисникот, 

— условите, начинот на ограничување или пре-
кин на испораката на топлинска енергија во случај 
на недостиг, 

— условите и начинот на обештетување на ко-
рисниците на топлинска енергија во случај на нама-
лена испорака или прекин, 

— мерни уреди и мерење - на топлинската енер-
гија, 

-тг начинот на-пресметување на топлинската енер-
гија која се користи без мерни уреди, 

— случаи и услови на испорака на топлинска 
енергија врз основа на договор по пристапување, 

— други прашања во врска со испораката на 
топлинската енергија. 

Член 2 
Производството, пренесувањето и дистрибуцијата 

на топлинска енергија до крајниот корисник “сочи-
нуваат единствен технолошки и економски систем на 
подрачјето на населено место или за дел од населе-
ното' место. 

Производство на топлинска енергија е производ-
ство на топлина (пареа, топла и врела вода и слично) 
во топлани, термоелектрани — топлани и индустри-
ски енергани, како и производство и користење на 
геотермалната енергија и отпадна топлина. 

Пренесување на топлинска енергија е пренесува-
ње на таа енергија од изворите до објектите за дис-
трибуција. 

' Дистрибуција на топлинска енергија е презема-
ње, распределба и испорака на топлинската енерги-
ја за корисниците. 

Член 3 
Испорачатели на топлинска енергија се организа-

циите на здружен труд на кои производството, пре-
носот и дистрибуцијата на топлинска енергија им е 
основна дејност. 

Член 4 
Корисници на топлинска енергија, во смисла 

на овие општи услови, се организациите на здружен 
труд, други самоуправни организации и заедници,, 
државни органи, Југословенската народна армија^ 
работните луѓе што самостојно вршат дејности со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните, граѓанско-правните лица и граѓаните, кои 
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превземаат и користат топлинска енергија за врше-
ње на стопанска и друга дејност односно за задово-
лување на своите потреби, чии инсталации се при-
клучени на топлификациониот систем на испорача-
телот на топлинска енергија. ' 

Нови корисници на топлинска енергија се оние 
корисници чии инсталации за првпат се приклучуваат 
на топловодниот систем на испорачателот. 

Член 5 
Кога производството на топлинската енергија ги 

надминува потребите на организациите на здружен , 
труд кои произведуваат топлинска енергија за свои 
потреби, во согласност со Самоуправната интересна 
заедница за енергетика на Македонија, вишокот на 
топлинската енергија може со договор да се отстапи 
на организациите на здружен труд на кои производ-
ството и испораката на топлинската енергија им1 е 
основна дејност. -

Цената на испорачаната топлинска енергија во 
смисол на претходниот став се утврдува со договор 
при што оваа цена не може да биде пониска од 70% 
од единечната просечна цена на топ шинската енергија 
во топловодниот систем добиена по тарифните ста-
вови за испорака на топлинска енергија. 

По исклучок од претходниот став, организации-
те на здружен труд што произведуваат топлинска 
енергија за свои потреби, а не се технолошки повр-
зани со организацијата на здружен труд што се ба-
г?и со производство, пренесување и дистрибуција на 
топлинска енергија, вишокот на топли,нската енерги-
ја можат да го испорачуваат непосредно на корисни-
ците, под услов да обезбедуваат квалитетно и конти-
нуирано снабдување. 

Член 6 
Испораката на топлинската енергија се врши 

врз основа нa издадена енергетска согласност однос-
но по договор по пристапување. 

Член 7 
Место на испораката на топлинската енергија е 

топлинска станица по редуцискиот дел на која испо-
рачателот ја- испорачува а корисникот ја презема 
топлинската енергија. 

Местото на испораката на топлинската енергија, 
по правило, се наоѓа на границата меѓу основните 
средства на испорачателот и корисникот. 

Место на мерењето на топлинската енергија е 
она место на кое се мери топлинската енергија што 
корисникот ја презема од испорачателот. 

Местото на мерењето е по правило место на 
испорака на топлинската енергија, ако со договор не 
е одредено поинаку.- ' 

На едно мерно место на испорака на топлинска 
енергија - топлинската станица може да има по-
веќе корисници. 

Член 8 
Препродавање на топлинска енергија од еден на 

друг корисник не е дозволено. 
Во случај кога повеќе корисници се приклучени 

на едно мерно место, испорачателот склучува дого-
вор со носителот на правото на располагање на 
објектот. 

Распределбата на надоместокот на потрошената 
топлинска енергија по корисници ја врши потписни-
кот на договорот. 

II. УСЛОВИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВА-

ЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА. 
ЕНЕРГИЈА 

Член 9 , 
Секој нов кор-и-сник на топлинска енергија е дол-

жен од испорачателот на топлинска енергија да обез-
беди енергетска согласност за приклучување на топ-
ловодниот систем за производство, пренесување и 
дистрибуција на топлинска енергија. 

Енергетска согласност е должен да обезбеди и 
постојниот корисник на топлинска енергија, освен 
домаќинствата, кој ја зголемува порано одобрената 

и користена мо-ќност и топлинска енергија, за делот 
на енергија и моќност што се зголемува. 

Енергетската согласност е документ кој го изда-
ва испорачателот на топлинската енергија, со- кој 
дава согласност за користење топлинска енергија 
од системот за одреден објект. 

Енергетска согласност за потрошувачка на енер-
гија поголема “од 20 ТЈ годишно издава испорачате-
лот по претходна согласност од Републичкиот коми-
тет за индустрија и енергетика. 

Член 10 
Енергетска согласност се издава н а ' основа на 

-писмено барање на идниот корисник односно инвес-
титорот на објектот. 

Барањето за енергетска согласност треба да со-
држи : 

— локација на објектот на ситуација 1:1000 со 
вцртан идеен приклучок, место и големина на топ-
линската станица, 

— време на почетокот на користење на топлин-
ската енергија, - “ , 

— режим и намена на користење на топлинска-
та енергија; 

— ангажирана моќност со преглед на потребна-
та топлинска моќност по потрошувачи во ВТ, 

— податоци за намената и режимот на корис-
тење на топлинската енергија, и 

— начин на преземање на топлинската енергија 
(директен, индиректен). 

Со барањето енергетска согласност се доставува 
и еден примерок од проектот на инсталацијата на 
корисникот. 

Член 11 
Испорачателот е должен да издаде енергетска 

согласност во рок од 30 дена сметано од денот на 
приемот на барањето. 

Издадената енергетска^ согласност важи две го-
дини, сметано од денот на издавањето, доколку оо 
согласноста не е договорен друг рок. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член -
енергетската согласност може да се обнови. 

По обновувањето на енергетската согласност ќе 
се имаат предвид евентуалните настанати“" промени 
во техничко-економ ските услови за издавање на 
енергетската согласност. 

Член 12 
Решението за енергетската согласност ги содржи 

енергетските, техничките и економските услови за 
приклучување, посебно 

— податок за топлинските потреби на објек-
тот (VV), 

— број и големина на топлинските станици, 
— време на почетокот на користење на топли-

ната, 
— податоци за намената и режимот на користе-

ње на топлинската енергија, 
— начин на превземање на топлинската енерги-

ја (директен, индиректен), 
— податок1 за затоплуваниот простор (м2 или м3), 
— место на испораката и место на мерењето, 
— технички услови кои мора да бидат исполне-

ти при изградбата на објектите, и 
, — рок за склучување писмен договор за испо-

рака на топлинска енергија. 
Доколку топлинската енергија се користи за за-

топлување на одреден простор, енергетската соглас-
ност се издава на основа урбанистички план, основен 
план за топлифицирање на одредено подрачје, пла-
нови за реализација во границите на техничките, 
енергетските и економските можности на системот. 

Член 13 
Решението за енергетската согласност ја содржи 

и висината на надоместокот на трошоците што му 
се предизвикани на испорачателот на топлинска 
енергија со приклучувањето на грејни тела на нови-
те потрошувачи, односно со зголемувањето на прик-
лучната моќност на постојните потрошувачи, а во 
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согласност оо Законот- и самоуправните акти на 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија и на испорачателот, што 
ја регулираат оваа материја. 

Член 14 
Испорачателот ќе ја издаде бараната енергетска 

согласност ако тоа го дозволуваат неговите енергет-
ски, технички-и економски услови. 

Со издавањето енергетска согласност не смее да 
се влошува квалитетот и квантитетот на испораката 
на топлинската енергија на постојните корисници. 

Ако не постојат услови од претходниот став на 
овој член, испорачателот и корисникот со посебен 
договор ги утврдува .посебните услови за давање на 
енергетска, согласност. 

Член 15 
Подносителот на барањето кој не е задоволен 

од решението со кое му е одлучено по барањето за 
издавање енергетска согласност може да “изјави 
жалба. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена сметано 
од денот на приемот на решението преку второстепе-
ниот орган до- надлежниот орган на ^испорачателот. 

Против конечното решение на испорачателот за 
издавање енергетска согласност, подносителот на ба-
рањето има право на жалба до надлежниот орган 
на Општинското собрание односно до Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика. -

ТП. ПРИКЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИСТАПУВАЊЕ 

Член 16 
Корисниците од кате,горијата домаќинства, кои 

живеат во семејни згради и станбени згради до 4 
(четири) станаа се приклучуваат или ја зголемуваат 
приклучната моќност на топловодниот систем по пос-
тапка на пристапување. 

Корисниците од став 1 на овој член ое должни 
пред започнувањето на изградба на топлинската ин-
сталација од испорачателот на топлинската енергија 
да -обезбедат согласност за приклучување преку “при-
стапу вање. 

Испорачателот на топлинската енергија и корис-
никот по постапка на пристапување склучуваат до-
говор со кој се утврдуваат: времето, Начинот и усло-
вите на приклучувањето 

Испорачателот е должен да го прифати приклу-
чувањето н а . корисникот по пристапување во грани-
ци на своите технички, енергетски и економски мож-
ности. 

IV. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗГРАДБА, ПРИ-
КЛУЧУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-

СКА ЕНЕРГИЈА, ПРИКЛУЧОЦИ И ВНАТРЕШНИ 
ИНСТАЛАЦИИ НА КОРИСНИЦИТЕ 

Член 17 
Проектната документација потребно е да со-

држи : 
— проектна задача, 
— ситуација на објектот во размер 1:1000 или 

1:500' со вцртан вреловоден приклучок и место на 
топлинските станици, 

— рекапитулација на топлинските потреби на 
група потрошувачи во (W),. 

— затворени површини со надворешни елементи 
за затоплување (м2, м3), 

— технички, општи и сигурносни услови за из-
ведба на инсталацијата, во кои се назначени про-
писите за испитување на инсталацијата и упатство за 
регулација — баждарење на мрежата, 

— пресметка на трап еми споените и вентилациони-
те губитоци на објектот оо спецификација на упот-
ребените коефициенти за топлински премии, 

— хидраулична пресметка на цевната мрежа и 
режим на регулација, 

— графички и аналитички приказ на падовите 
на притисок на водовите-и уредот во топлинската 
станица, 

— ,шема на поврзување во означување на опре-
мата 

— потребен број на изведбени цртежи, 
— гаранција на опремата и материјалите, 
— атести , на опремата од производителите на 

опремата која не е стандардна и која не се произве-
дува во Југославија, и 

— потребни упатства за монтажа и експлоата-
ција. 

Член 18 
При увидот на проектната документација, испо-

рачателот на топлинска енергија ги констатира по-
датоците за топлинската моќност на објектот, затоп-
луваната површина и ја проценува подобноста на 
инсталацијата и приклучокот за топлификациониот 
систем. 

Ако пр,оектната инсталација се оцени за подобна 
и ги задоволува техничките услови и прописи, се 
издава енергетска согласност согласно член 10 од 
општите услови. 

Член 19 ' 
Врз основа на добиената енергетска согласност 

се пристапува кон проектирање и изградба на при-
клучните' елементи и уреди на инсталацијата кон 
топлификациониот систем (приклучна мрежа, при-, 
клучок и топлинска станица). 

Работите од став 1 'Од овој член во принцип ги. 
изведува испорачателот, или специјализирана и овлас-
тена организација. 

Член 20 
Приклучувањето на објектот на корисникот на 

мрежата по правило се врши преку приклучен шахт 
со затворена арматура. 

По исклучок може да се изврши приклучување 
и на соодветен куќен приклучок, при што корисни-
кот на куќниот приклучок и имот е должен да доз-
воли приклучување на новиот корисник по претход-
но решавање на имотно правните односи. 

Член 21 
Новиот корисник, кој се приклучува преку при-

клучокот на соседниот објект, д о л ж е н е да учеству-
ва сразмерно, на трошоците во заедничката делница, 
врз основа на ангажирањето на . капацитетот на пот-

станицата (ВТ). 
Сите трошоци што ќе настанат со приклучува-

њето на новиот корисник во смисол од претходниот 
став паѓаат на негов товар, вклучувајќи ги тука и 
трошоците за доведување во 'првобитна положба на 
имотот на давателите на приклучокот.-. 

Член 22 
Топлотни постројки и инсталации на корисникот 

се сметаат: 
— топлинската станица, 
— разведената мрежа, 
— греаните тела, и 
— Други топлински уреди. 
Топлинските постројки и инсталации мора да би-

дат проектирани, изградени и одржувани според пос-
тојните технички прописи, така што да не предизвику -
ваат пореметувања при испораката, користењето на 
топлинската енергија, одржувањето, регулацијата и 
мерењето. 

Член 23 
Испорачателот е должен да го приклучи корис-

никот на топловодниот систем доколку ги исполнува 
условите од енергетскава согласност и достави: 

— записник за извршениот технички прием, 
— записник за извршеното пробно користење на 

топлинската енергија, и“ 
— записник за енергетскиот прием на објектот. 
Техничкиот и енергетски-от прием на приклучо-

кот со топловодната инсталација во објектот го““врши 
испорачателот. 

Член 24 
Одржувањето на топловодниот систем и надво-

решните приклучоци ги врши испорачателот на свој 
товар. 
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Надворешниот приклучок завршува заклучно со 
редухцискиот дел што се најдува испод топлинската 
станица. 

Тековното, одржување на топлинската потстани-
ца го врши испорачателот, а инвестиционото одржу-
вање го врши корисникот. 

Тековното инвестиционо одржување на внатреш-
ната инсталација го врши самиот корисник. 

Член 25 
Испорачателот и корисниците на топлинска енер-

гија одговараат за исправноста на својот дел од сис-
темот како и за штетата што ќе настане од неис-
правноста на делот што се должни да го одржуваат 
во смисол на претходниот член. 

Корисникот е должен веднаш да го извести испо-
рачателот за секакво расипување и оштетување што 
ќе настане на приклучокот, мерните уреди и на 
внатрешните инсталации. 

Член 26 
Корисниците на топлинска енергија се должни 

на овластени лица на испорачателот да им овозмо-
жат пристап до местото на преземањето на топлин-
ската енергија и до внатрешните инсталации на ко-
рисникот за проверување на исправно-ста и регули-
рање на внатрешната инсталација ако постои осно-
ваното сомневање за нерегулирано зголемена и нена-
менска потрошувачка на топлинска енергија како и 
за регулирањето на квалитетот на топлината. 

Член 27 
Замена на мерните уреди на корисниците кај 

кои се врши мерење на испорачаната топлинска 
енергија може да врши само испорачателот во при-
суство на корисникот или негови застапници. 

Член 28 
Трошоците за замена, одржување и баждарење 

на мерните уреди за испорака на топлинска енер-
гија паѓаат на товар на испорачателот. 

Мерните уреди мораат да бидат пломбирани од 
страна на испорачателот а и од страна на корисни-
кот до-колку тој сака. 

По извршување на работите за измени, одржу-
вање и баждарење на мерните уреди, приклучоците 
и внатрешните инсталации се составува записник. 

Член 29 
Потрошувачката на електричната енергија на 

уредите во топлинската станица со кои се разнесува 
топлината во објектот (циркулациони пумпи, мерачи 
,на топлотна енергија вентилатори и др.) е на товар 
на корисникот на топлинската енергија. 

Корисникот е обврзан да обезбеди исправен до-
вод на електрична енергија за уредите од став 1 на 
овој член. 

V. ДОГОВОР ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА 

Член 30 
Испорачате пот испорачува топлинска енергија 

врз основа на енергетската согласност, договор за 
испорака на топлинска енергија во согласност со 
општите услови и тарифните ставови за топлинската 
енергија. 

Член 31 
Договорот за испорака на топлинска енергија се 

заклучува во писмена форма помеѓу испорачателите 
на топлинска енергија и корисниците најдоцна 30 
дена пред отпочнувањето на грејната сезона. 

На корисниците од категоријата домаќинства 
топлинската енергија им се испорачува врз основа 
на договор по пристапување. 

Член 32 
Договорот за испорака на топлинската енергија 

содржи: . 
1. Енергетски големини, ангажирана моќност кај 

потрошувачите во W (вати); 

2. Квалитет на топлинската енергија,-
3. Начин и рокови на испораката,-
4. Место на испораката и мерење,-
5. Денот на почетокот на испораката,-
6. Единечна продажна цена,-
7. Начин на пресметување и плаќање,-
8. Времетраење на договорот и должината на 

отказниот рок,-
9. Услови и начи,н на прифаќање на искористена 

геотермална вода од страна на испорачателот; 
10. Одредби во кои случаи (виша сила, исклучи-

телни околности) и под кои услови и за кои уреди, 
постројки, може да се ограничи испораката на дого-
ворената моќност (W) и енергија,-

11. Случаи на ослободување од плаќање пенали 
(виша сила и други околности кои не зависат од 
испорачателот и кор/исникот) ,-

12. Одредби во кои случаи може да се промени 
договорениот квалитет на топлинската енергија. 

Член 33 
Договорот по пристапување се склучува по пис-

мено барање на корисникот на топлинска енергија. 
Се смета дека 'договорот по пристапување е склу-

чен кога врз основа на поднесеното писмено барање 
на корисникот, испорачателот ќе ја приклучи инста-
лацијата на корисникот на својата мрежа. 

Член 34 
Со склучување на договорот по пристапување, ко-

рисникот ги прифаќа Општите услови и тарифните 
ставови за испорака на топлинска енергија на испо-
рачателот, 

VI. ИСПОРАКА, ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРЕКИНУВА-
ЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ТОПЛИНСКАТА 

ЕНЕРГИЈА 

Член 35 
Испорачателот ќе му овозможи на корисникот 

за време на грејната сезона континуирано снабдува-
ње со топлинска енергија ако со овие општи услови 
или со договор не е поинаку одредено. 

Член 36 
Испорачателот ќе му испорача на корисникот 

топлинска енергија со потребните параметри на 
отровниот флуид. 

Во текот на грејната сезона испорачателот е дол-
жен да го обезбеди времетраењето и температурата 
на греењето во станбените простории, согласно за-
конските прописи. 

Член 37 
Грејната сезона по правило почнува од 15 октом-

ври тековната и трае до 15 април наредната година. 
По исклучок грејната сезона може да почне по-

рано доколку три дена едно по друго надворешната 
температура во 21,00 ч. е 12 С0 или пониска. 

Под исти услови се продолжува грејната сезона 
и по 15 април, но најдошна до 1 мај. 

Член 38 
Ограничување, односно прекин на испорака на 

топлинска енергија може да настане поради: 
1. Виша сила, и 
2; Други непредвидливи околности кои не зави-

сат од испорачателот и корисникот. 

Член 39 
Под виша сила, во смисла на овие општи услови, 

се подразбираат непредвидливи природни настани кои 
имаат карактер на елементарни непогоди (поплави, 
земјотрес, лизгање на терен, пожар и др.). 

Под други непредвидливи околности се подраз-
бираат дефекти на уреди и постројки до кои не е 
дојдено по вина на испорачателот односно корис-
никот. 

Член 40 
Испорачателот и ко-рисниците на топлинска енер-

гија се ослободуваат од преземените обврски во пог-
лед на испораката односно за ^превземање на топ-
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ланската енергија за времетраењето на виша сила и 
други непредвидливи околности. 

Член 41 
Исклучително, како за испо-рачателот така и за 

корисникот на топлинска енергија, може без прет-
ходно најавување, привремено да се ограничи или 
да се прекине испораката на топлинска енергија ако 
тоа го бараат погонските уреди, прекин на мрежата 
на испорачателот, дефекти на производните построј-
ки, пад на притисокот во системот за пренесување 
на топлинската енергија заради хаварии и големи 
течења на мрежата, дефект на инсталациите и др. 

Член 42 
Испорачателот на топлинската енергија е дол-

жен да води погонска документација согласно со 
постојните технички прописи од кои ќе можат да се 
утврдат случаите на прекин или ограничување на 
испораката на топлинска енергија. 

Член 43 
Испорачателот на топлинска енергија може по 

претходно писмено предупредување да му ја прекине 
испораката на енергијата на корисникот ако: 

— пречи да се врши испорака на енергијата на 
други корисници, 

— по опомена на испорачателот, не ја намали 
моќноста, односно количеството на потрошувачката 
на договорената вредност и во у тврдениот рок; 

— во случај на недостиг на енергијата не се 
придржува кон пропишаните мерки за намалување 
на потрошувачката; 

— не врши плаќање за испорачаната енергија во 
утврдениот рок според овие општи услови и догово-
рот за испорака. 

Член 44 
Испорачателот на топлинска енергија може без 

претходно писмено предупредување да му ја прекине 
испораката на топлинската енергија на корисникот 
ако: 

— со користењето на своите енергетски објекти, 
уреди или инсталации го загрозува животот или 
здравјето на луѓето или го загрозува имотот; ' 

— во рокот кој го утврдел органот на управата 
над нежен за инспекција во областа на енергетиката 
не ги отстрани недостатоците на неговите енергет-
ски објекти, уреди или инсталации; 

— без согласноста на испорачателот изврши при-
клучување на својот објект, уред или инсталација на 
енергетскиот систем, односно ако преку своите објек-
ти, уреди или инсталации овозможи приклучување 
на друг корисник,-

— на овластените лица им одбие или оневозмо-
жи пристап до сите делови на приклучокот, до заш-
титните и мерните уреди и до енергетските објекти, 
уреци и инсталации за кои постои сомнение дека се 
причина за појавените пречки во испораката; 

— тоа го бараат потребите на општонародната 
одбрана во согласност со Планот за одбрана на Ре-
публиката, односно општината. 

Член 45 
Испораката на топлинска енергија не смее да се 

прекине, ниту ограничи, освен во случаи на виша 
сила на објекти и постројки на кои со прекинот или 
ограничувањето би се довеле во опасност животот на 
луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како 
и на општествените објекти што се од посебна важ-
ност за одржувањето на нормален живот на граѓа-
ните како што се: 

— болници. 
— живинарски и сточарски, фарми, и 
— оранжерии. 
Преземената топлинска енергија од страна на 

потрошувачите од претходниот став во случај да не 
можат да ја исполнат во законски утврден рок, смет-
ките ќе ги исплати општинското собрание на чија 
територија се најдуваат потрошувачите. 

VII. МЕРНИ УРЕДИ И МЕРЕЊА НА ИСПОРАЧАНА-
ТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

Член 46 
Количината на потрошената топлинска енергија 

се мери со соодветни мерни уреди. 
Мерните уреди мора да бидат баждарени и жи-

го-сани од овластени организации во СФРЈ и плом-
бирани. 

Класата на точност на мерните у р е д ^ како и 
нејзината периодична проверка е одредена со Зако-
нот за мерила ти мерни единици пропишани од Со-
јузниот завод за мерки и драгоцени метали. 

Член 47 
Испорачателот и корисникот имаат право да ја 

проверат исправноста на мерните уреди пред монти-
рањето и во експлоатацијата, ако се сомневаат во 
нивната исправност, како и да бараат контрола на 
испорачаната односно користената топлинска енер-
гија. 

Трошоците за остварување на правата од прет-
ходниот став паѓаат на товар на барателот. 

При остварувањето на правата од претходниот 
став не смее да се ограничува испораката на енер-
гија, а ако е тоа неможно, да се преземат мерки 
ограничувањето или прекинот на испораката да трае 
што пократко. 

Член 48 
Читање на мерните уреди се врши еднаш месеч-

но од овластено лице на испорачателот, по можност 
во присуство на корисникот или овластено лице од 
него. 

Корисниците се должни на овластеното лице да 
му овозможат непречено читање на мерните уреди, 

Член 49 
Во згради оо повеќе корисници на топлинска 

енергија корисниците се обврзани да одредат пре-
ставник од куќниот совет, односно лице кое ќе ги 
преставува пред испорачателот, кој ќе се грижи за 
сите права и обврски што произлегуваат при корис-
тењето на топлинската енергија од системот. 

Член 50 
Испорачателот е должен да ги мери температу-

рите и притисокот на влезот и излезот на предај-
ниот дел до топлинската станица и повремено а нај-
малку еднаш во месецот да контролира дали протеч-
ната количина вода одговара на пријавената топлин-
ска моќност за објектот. 

Во секој момент објектот може да користи до 
30% додатна вода одредена со проектот. За поголе-

мо ангажирање на проток потребен е посебен дого-
вор со испорачателот. 

VIII. ПОМЕСТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА ИСПО-
РАЧАНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА . 

И НАДОМЕСТОЦИ 

Член 51 
Цената на испорачаната топлинска енергија ја 

пресметува испорачателот согласно тарифните ставо-
ви за продажба на топлинска енергија. 

Член 52 
Надоместокот на испорачаната топлинска енер-

гија испорачателот по групи на корисници на услу-
гите го наплатува на два начина, и тоа: 

а) преку мерач на топлинска енергија, 
б) преку пресметка. 

Мерачот на топлинска енергија во текот на греј-
ната сезона мора да биде постојано приклучен на 
електричен напон. 

Член 53 
Корисниците на топлинска енергија за станбен 

простор плаќаат надомест за секој м2 нето затоплу-
вана површина на објектот. 
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Под нето затоплувана површина се смета вкуп“-
ната површина на објектот заградена оо разни гра-
дежни елементи од сите страни и со специфично оп-
товарување до 140 Вт/м2. 

Во случај на поголемо специфично оптоварува-
ње од предвиденото, корисниците плаќаат сразмерно 
на специфичното оптоварување кое се утврдува спре-
ма проектот и фактичката состојба на изведената 
топловодна инсталација на објектот. 

Член 54 
За затоплување на заедничките простории-ходни-

ци, скали и др. во станбените згради корисниците на 
топлинска енергија плаќаат надоместок на пресметка 
согласно тарифните ставови за оваа намена. 

Вкупниот износ на надоместокот по пресметка за 
заедничките простории се распоредува така што се-
кој корисник плаќа сразмерно со нето станбената по-
вршина за својот стан, под истите услови и цени 
како и за затоплување на станбената површина. 

Член 55 
Корисниците на топлинска енергија кои плаќаат 

надоместок преку пресметката согласно тарифниот 
систем, надоместокот го плаќаат во текот на греј-
ната сезона. 

Член 56 
Сите други корисници на услуги на -испорачате-

лот надоместокот го плаќаат во 6 (шест) месечни 
рати во периодот на грејната сезона. 

Член 57 
Во случај на неисправност На мерачот на топ-

линска енергија на корисникот на топлинска енерги-
ја, за време на траењето на неисправноста на мера-
чот, топлинската енергија ќе се пресметува согласно 
тарифниот систем врз основа на остварената надво-
решна температура за време на прекинот, времето 
на работа на топланата и инсталираната моќност на 
објектот. 

Член 58 
Исклучување и вклучување -на дел од отоплуван 

објект (стан, локал, и др.) може да се врши само вон 
грејна сезона, а по барање на корисникот. 

За исклучен и привремено исклучен греен прос-
тор во колективни објекти, се плаќа' дел од просеч-
ниот месечен износ кој ќе се утврдува оо тарифниот 
систем за испорака на топлинска енергија. 

Трајно исклучена индивидуална . станбена едини-
ца се ослободува од плаќање надоместок. 

Член 59 
Сопствениците на приклучените, а невселени ста-

нови и други простории плаќаат под исти услови ка-
ко и вселените. 

Член 60 
Корисникот на топлинска енергија е должен 

сметката за преземената топлинска енергија да ја 
плати веднаш по нејзиниот прием, односно во рок 
одреден со закон. 

Корисникот може во рок од 8 дена од денот на 
. доставувањето на сметката да поднесе до испорача-
телот приговор на доставената сметка. 

Член 61 
Ако се утврди дека испорачаната топлинска енер-

гија е неправилно пресметана, испорачателот е дол-
жен да му го врати на корисникот прекумерно прес-
метаниот износ во рок од осум дена. 

Член 62 
За неуредно исполнување на Обврските за испо-

рака на топлинска енергија, испорачателот на пот-
рошувачот ќе му исплати пенали во висина од 50% 
од вредноста на неуредно испорачаната топлотна“ 
енергија. 

IX. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ОД 
ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Член 63 
Работната организација за производство, пренос 

и дистрибуција на топлинска енергија должна е да. 
го преземе вишокот на топлинската енергија произ-
ведена во индустриските елеќтрани под услов да 
постојат технички можности истата да се пренесе до 
топлификациониот систем. 

Член 64 
Мерките за ограничување на испораката на топ-

линската енергија во случај на општ недостиг на 
топлинска енергија се утврдуваат со одлука на Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија. 

X. ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

Член 65 
Испорачателот и корисникот, се должни да“ ги 

користат енергетските извори на начин КОЈ обезбе 
дува рационално искористување и проширување на 
производните објекти, а воедно да обезбедат целосна 
и трајна ,заштита на еколошката средина. 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 66 
Измени и дополнувања на општите услови се 

вршат со постапка како за нивно донесување. 

Член 67 ' 
Испорачателот и корисникот на топлинска енер-

гија се должни -своите меѓусебни односи по основ на 
испораката на топлинска енергија да ги усогласуваат 
со одредбите од овие општи услови во рок од 6 ме 
сеци од денот кога тие влегле во сила. 

Член 68 
Толкување на одредбите од овие општи услови 

дава Собранието на Самоуправната -интересна заед-
ница за енергетика на Македонија. 

Член 69 
Овие. општи услови влегуваат ' во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“. 

ССИЗЕМ бр. 412/19/7 
15 јуни 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. ел. инж Влатко Гаврилов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

390. 
Врз основа на член 31 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 И 4/89) и Член 45 од Ста-
тутарната одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Изврш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, на седницата одржана на 13 
декември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 
ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии без 

додаток на пензијата, минималните старосни и се-
мејни пензии остварени според Законот за старос-
ното осигурување на земјоделците, материјалното 
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обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните 
надоместоци за пензија остварени во странство и па 
ричните надоместоци во врска со правото на преква-
лификација или доквалификација и соодветно врабо-
тување на инвалидите на трудот со преостаната ра-
ботна способност и привремениот надоместок до вра-

.ботување на деца со пречки во физичкиот и психич-
киот развој, аконтативно се усогласуваат со порастот 
,на номиналните лични доходи во 1989 година за 
31,18 насто. 

Вкупниот процент на усогласување на пензиите 
и другите пензиски примања со движењето на но-
миналните лични доходи во Републиката во 1989 
година изнесува 1354,84 насто. 

Заради определување на месечно ниво на пен-
зиите според усогласувањето од став 1 на овој член, 
ноемврискиот износ на пензиите определени според 
остварените лични доходи и навртениот пензиски 
стаж се зголемуваат за 374,26 насто. 

Член 2 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои пензијата им е определена од 
гарантираната пензиска основа усогласу“вањето однос-
но пресметувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши на износот на гарантираната пензија. 

Усогласувањето односно пресметувањето од член 
1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите опре-
делени според пензискиот стаж и личниот доход на 
корисниците со право на најнизок износ на пензи-
ја и додаток на пензијата. 

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

гласуваат односно пресметуваат и највисоките пен-
зии остварени заклучно со 30 јуни 1989 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1989 
година се зголемуваат до износот на пензијата оп-
ределена врз основа на остварените лични доходи 
и навртениот пензиски стаж, но најмногу до изно-
сот на највисоката пензија во 1989 година зголемен 
за процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето односно пресметувањето од член 

1 на“ оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на 
пензиите на корисниците чија последна година од 
раб,отата во смисла на член 25 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње е 1989 година, односно во чија пензиска основа 
се засметани целосно или делумно личните доходи, 
односно основици на осигурување остварени во 1989 
година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето односно пресметувањето 

од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите 
' на работниците во органите на управата надлежни 

за внатрешни работи и семејните 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 внатрешни работи („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) како и на 
пензиите на работниците во казнено-поправните и 
воспитно-поправните домови и семејните пензии из-
ведени по таа основа сразмерно на бројот на месе-
ците од 1989 година во која примале пензија соглас-
но член 73-а од Закон-от за извршување на санкциите 
за кривични . дела и стопански престапи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/89 и 35^86). 

/ 
Член 6 

Пензијата со додатокот на носител на „Парти-
занска споменица 1941" со усогласувањето односно 
пресметувањето од член 1 на оваа одлука не може 
да го надмине износот определен според член 9 
став з од Законот за основните права на носители-
те на „Партизанска споменица 1941". 

Член 7 
При постоење на повеќе корисници на семејна 

пензија по едно решение се сметаат како еден ко-ч 

рисник, кога се работи за усогласување на пензијата 
според оваа одлука. 

Член 8 
Усогласувањето односно пресметувањето на пен-

зиите и паричните надоместоци според оваа одлука 
ќ е се изврши по службена должност, без донесува-
ње на решение. 

Член 9 
При конечното усогласување на пензиските при : 

мања ќе се земе предвид усогласувањето според оваа 
одлука. - ^ 

Ч л е н к о -
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе сс објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 16-3589 
13 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

391. 
Врз основа на член 10 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/89), и член 45 од Статутарната одлука за из-
мена и дополнување на Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието. 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на. 13 декември 1989 година, донесе 

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

1 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 . ' . 
Најнискиот износ на старосна пензија од 1 декем-

ври 1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле 

со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 
30 години (жена), во висина од 9.000.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж над 25 години (маж), односно“ над 
20 години (жена) во висина од 8.000.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 7.000.000 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ .на инвалидска пензија од 1 

декември 1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле 

врз основа на инвалидност настаната при повреда 
на работа или професионална болест како и за ко-
рисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски 
стаж над 30 години (маж), односно над 25 години 
(жена), во висина од 9.000.000 динари,-

— за корисниците кои пензијата ја оствариле оо 
пензиски стаж над 25 години (маж), од,носно над 
20 години (жена), во висина од 8.000.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
оо пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 
20 години (жена), во висина од . 7.000.000 динари. 

Член 3 
Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 

во висина на најнискиот износ на старосна односно 
најнискиот износ на инвалидска пензија во завис-
ност од основата од која е определена семејната 
пензија. 

Член 4 
Исплатата на најни,скиот износ на пензија спо-

ред оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на решение. 
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Член 5 
Оваа одлука “влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 16-3590 
13 декември 1989 година“ 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

392. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 
од Статутарната одлука за измени џ дополнувања 
на Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Изврш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
13 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување додаток на пен-
зијата од 1 декември 1989 година се определува 
во висина од 9.000.000 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

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

Член 3 
П-ри признавањето право на додаток на пензи-

јата се зема во предвид граничниот износ на нај-
ниското пензиско примање определено со оваа од-
лука и усогласен ат а пензија определена според ста-
жот и личниот доход согласно донесените одлуки 
за усогласување на пензиите до денот на признатото 
право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ'С 

Бр. 16-3591 
13 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р 

393. 
Врз основа на член 6, 8 и 9 од Законот за 

претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88 
и 40/89) и член 43 став 2 од Статутарната одлука за 
измена и дополнување на Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДМОР, 

РЕКРЕАЦИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО „ГАЛЕБ“ -
- СТРУГА 

Член 1 
Основач на Претпријатието за одмор, рекреаци-

ја и угостителство „Галеб“ во Струга е Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Македонија — Скопје (во ната-
мошниот текст: Основач). 

Член 2 
Претпријатието се основа како претпријатие во 

општествена сопственост. 
Фирмата на претпријатието е.- Претпријатие за 

одмор, рекреација и угостителство „Галеб“ (во на-
тамошниот текст: Претпријатие). 

Седиштето на Претпријатието е во Струга, ул. 
„Партизанска“ бб. 

Член 3 
Основна дејност на Претпријатието е сместува-

ле, исхрана и давање на други угостителски услуги 
на корисниците на пензија од СР Македонија, што 
претставува функција на основачот во областа на 
одморот и рекреацијата на корисниците на пензија. 

Покрај . основната дејност, Претпријатието може 
да врши и други сродни угостителски и туристички 
дејности сврзани со основната дејност како и да вр-
ши услуги на трети лица. 

Претпријатието не -може да ја менува дејноста 
без согласност на основачот. 

Член 4 
Основачот обезбедува средства за работа на Прет-

пријатието, и тоа: основни, обртни и други средства 
во износ од 9.613.758.370 динари со состојба на 30 
септември 1989 година. 

Член 5 
Основачот сносува ризик до висината на вред-

носта на средствата вложени во Претпријатието. 

Член 6 
Претпријатието има право и обврска да управу-

ва и стопанисува со општествените средства соглас-
но законските прописи, и врз начелата на економич-
ност. рационалност и ефикасност. 

Член 7 
Правата и обврските што произлегуваат од член 

3 на оваа одлука, елементите на калкулацијата и 
утврдувањето на панаионските цени и начинот на 
организирањето и користењето на одморот и рекреа-
цијата на корисниците на пензија како и други пра 
шања ќе се уредат со договор склучен помеѓу Осно-
вачот и Претпријатието. 

Член 8 
Претпријатието ќе донесе Статут и други општи 

акти најдоцна до 31 декември 1989 година. 
До 'донесувањето на Статутот и другите општи 

акти на Претпријатието, ќе се применуваат постој-
ните самоуправни општи и други акти на Работ-
ната заедница Дом за одмор и рекреација на пен-
зионерите на СРМ „Илинден“ — Струга (во натамош-
ниот текст: РЗ „Илинден"). 

Член 9 
Индивидуален работоводен орган на Претприја-

тието е Славко Мацоски, сегашен директор на РЗ 
„Илинден“, кој ги има следните о-властувања: 

— да ги организира работите и да ја спроведе 
постапката во врска со основањето и регистрацијата 
на Претпријатието; 

— да го води работењето на ,Претпријатието и 
други работи согласно законските прописи и само-
управните општи акти. 

Член 10 
Самоуправните органи на РЗ „Илинден“ ќе ги 

вршат самоуправните функции до истекот на ман-
датот. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објав,и во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 15-3085/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р 
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394. 
Врз основа на член 6, 8 и 9 од Законот за 

претпријатијата („Службен лист' на СФРЈ“ бр. 77/88 
и 40/89), и член 43 став 2 од, Статутарната одлука 
за измена и дополнување на Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и' инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 28 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ 

И УГОСТИТЕЛСТВО „БОРЕЦ“ - БИТОЛА 

Член 1 
Основач на Претпријатието за сместување, од-

мор и рекреација на пензионери и угостителство 
„Борец“ — Битола е Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија — Скопје (во натамошниот текст: Ос-
новач). 

Член 2 
Претпријатието се основа како претпријатие во 

општествена сопственост. 
Фирмата на претпријатието е: Претпријатие за 

сместување, одмор и рекреација на пензионери и 
уго-стителство „Борец“ (во натамошниот текст: Прет-
пријатие). 

Седиштето на Претпријатието е во Битола. 

Член 3 
Основна дејно-ст на Претпријатието е социјал-

на заштита на пензионери преку организирано смес-
тување, исхрана, одмор и рекреација и давање на 
други угостителски услуги на корисниците на пен 
зија од СР Македонија и на трети лица, трговија 
на мало со прехранбени производи и други срод-
ни дејности сврзани со функцијата на основачот во 
областа на општествениот стандард на корисниците 
на пензија. 

Претпријатието не може да ја менува дејноста 
без согласност на основачот. 

i 
Член 4 

Основачот обезбедува средства за работа на 
Претпријатието, и тоа: основни, обртни и други 
средства во износ од 5.693.295.260 динари со состој-
ба на 30 септември 1989 година. 

Покрај средствата од ставч1 на овој член Осно-
вачот обезбедува и трајни обртни средства во из-
нос од l.ooo.ooo.ooo динари. 

Член 5 
Основачот сноси ризик до висината на средства-

та вложени во Претпријатието. 

Член 6 
Претпријатието има право и обврска да управу-

ва и стопанисува оо општествените средства соглас-
но законските прописи и врз начелата на економич-
ност, рационалност и ефикасност. 

Член 7 
Правата и обврските што произлегуваат од член 

3 на оваа одлука, елементите на калкулацијата и 
утврдувањето на пансионските цени и начинот на ор-
ганизирањето и користењето на одморот и рекреа-
цијата н^ корисниците на пензија како и други пра-
шања ќе се уредат со договор склучен помеѓу Ос 
ковачот и Претпријатието. 

Член 8 
Претпријатието ќе донесе Статут и други општи 

акти најдоцна до 31 декември 1989 година. 
До донесувањето на статутот и други општи акти 

на Претпријатието, ќе се применуваат постојните 
самоуправни општи акти и други акти на Работната 
организација за угостителство, одмор и. рекреација 
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на пензионерите „Борец“ — Битола (во натамошниот 
текст: РО „Борец“ — Битола). 

Член 9 
Индивидуален работоводен орган на Претприја-

тието t Вангел Димовски, сегашен директор на РО 
„Борец“ кој ги има следните овластувања: 

— да ги организира работите и да ја спроведе 
постапката во врска со основањето и регистрацијата 
на Претпријатието; 

— да го води работењето на Претпријатието .и 
други работи согласно законските прописи и само-
управните општи акти. 

Член 10 
Самоуправните органи на РО „Борец“ ќе ги вр-

шат самоуправните функции до истекот на манда-
тот. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 1 

Бр. 15-3752/1 
28 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КРИВА ПАЛАНКА 
395. 

Врз основа на член 26 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за Лредучи-
лишно и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата Крива Паланка, Собрание-
то на ОСИЗ за предучилишно PI ОСНОВНО воспитание 
и образование и општествена заштита на децата, на 
седницата одржана на 11 декември 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И 
ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -
КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за фи-

нансирање на предучилишното воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата, се утврду-
ваат И тоа: 

1. Придонес од л. д. од стопанство и несто-
панство по стапка“ од 1,15% 

2. Придонес од л. д. од земјодел. дејн. по 
стапка од 0,10% 

3. Придонес од л. д. од самостојна дејност 
по стапка од 1,оо0/о 

4. Придонес од л. д. од професионална деј. 
по стапка од 1,00% 

Член 2 
Стапките на придонесите од личен доход за фи-

нансирање на основното воспитание и образование се 
утврдуваат и тоа: 

1. Придонес од, л. д. од работен однос од 
стопанство и нестопагнство по стапка од 6,50% 

2. Придонес од личен доход од земјодел. 
дејн. по стапка 1,50% 

3. Придонес од л. д. од самостојно вршење 
на стопанска и проф. дејност по стап-
ка од 6,00% 

Член 3 
По исплучок од член“ 1 точка 1 на оваа одлука 

РО од основното воспитание и образование и насо-
ченото образование од Општината, придонесот од 
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л. д. од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 
0,575%, а РО од предучилишното воспитание и обра-
зование 0.80%, од членот 2 точка 1 на оваа одлука 
РО од основното воспитание и образование се осло-
бодува од плаќање на придонес од личен доход, РО 
од насоченото образование ќе плаќаат 3,25%, а РО 
од предучилишното воспитание и образование по 
стапка од 4,55%. 

Член 4 
Одлуката, влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 годи-
на и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 08-220 
11 декември 1989 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Дончо Стефановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

396. 
Врз основа на член 100 и 101 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 
10/83), член 18 став 1 точка 18 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Тетово, член 255 и 257 од Стату-
тот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Тетово, на заедничката седница на трите собори 
одржана на 25 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1990 год. се определува во виси-
на од 9% од бруто личниот доход на работниците 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за. задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 5%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита што самостојно ли утврдув,а Заедни-
цата од 4(,/о. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над 
кои постои правов на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионални дејности, должни се да пла-
ќаат придонес за здравствена заштита и тоа: 

— лица КОИ плаќаат придонес во 'паушален из-
нос основица преставува просечниот планиран ли -
чен доход за 1990 година од 8.400.000 д. со примена 
на нето стапка од 15%, и 

— лица кои-уплатуваат придонес од стварен до-
ход ќе се применува стапка од 9%. 

Член 3 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 23 став 1 точка 5 и член 27 точка 
6 од Законот за здравствената заштита (корисници-
те на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување — пензионери), за кои основицата е опре-
делена во нето лични примања, стапката на придо-
несот за здравствена заштита се утврдува во висина 
од 15% од нето основицата. 

Член 4с 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на ,заштита во странство за работниците испратени 
на работа во странство о л основните организации 
на здружен труд (деташирани работници), се опре-
делува во стапка во висина од 30% од утврдената 
основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен дохо,д на работници ге 
во матичната организација исплатен во претходниот 
пресметковен период или завршна сметка кога е 
исплатен во странство, 

— за работниците кои не оствариле личен доход 
во претходниот пресметковен период или завршна 
сметка како основица се зема исплатениот просечен 
нето личен доход во категоризацијата што ја има 
деташираниот работник. 

Основиците 0|Д претходниот став во текот на го-
дината се применуваат к а ш аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во Годината 
кога деташирањето е извршено според претходниот 
пресметковен период или завршна сметка. 

Член 5 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува: 

1. 0,50% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите самоуправни организации 
од областа на стопанството, вклучувајќи ги и органи-
зациите на здружен труд, регистрирани како устано-
ви распоредени во областите од 1.11 од Одлуката 
за единствената, класификација на дејностите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ број 34/76 и 62/77). 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход на 
организацијата. 

2. 0,50% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите 12, 13 и 14 од 
Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставува бруто лич-
ниот доход! 

Член 6 
Придонесот за повреда на работа и заболување 

од професионални болести по стапка од о,50% од 
нето основицата ќе се пресметува и плаќа и на 
обврзниците на придонесот од член 28 од Законот 
за здравствена заштита. 

Член 7 
Со влегување во сила на оваа одлука, престанува 

да важи Одлуката број 0805-1123/6 од 27. XII. 1988 
год. („Службен весник на СРМ“ бр. 5/89). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се прим,енува од 1 јануари 1990 год. 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. . 

Бр. 0805-1082/7 
25 декември 1989 година 

Тетово 
Претседател, ^ 

Дивна Павлоска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ТЕТОВО 
397. 

Врз основа на член 76 став 2, а во врска со 
член 75 од Законот за вработувањето („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 32/87) и член 18 од Статутот на 
ОСИЗ за вработување — Тетово, Собранието на За-
едницата за вработување на општината Тетово, на 
седницата одржана на 19 декември 1989 година, ,до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес за вработување во 1990 

година се утврдува и тоа: 
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1. придонес за вработување ќе плаќаат работни-
ците во организациите на здружен труд, работните 
заедници и работниците вработени кај работодава-
чите по стапка од 0,40% од личниот доход, во кој 
се содржани придонесите и даноците што' се плаќаат 
од личен ДОХОД; 

2. придонес за вработување ќе плаќаат работо-
давачите по стапка од о,50'% од основицата според 
која се плаќа данок од личен доход,-

3. придонес за вработување ќе плаќаат работода-
вачите КОИ данокот го плаќаат во паушален износ 
до процент од 1510/о од паушалниот износ на данокот,-

4. придонес за вработување ќе плаќаат работни-
ците на привремена работа во странство по стапка 
од 35'% од основицата на личен доход определен за 
соодветна квалификација според одлуката на Репуб-
личката СИЗ за вработување на СРМ. 

Член 2 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање за работите и работниците кај работодавците 
ќе го врши органот за приходи на Собранието на 
општината Тетово. 

Член з 
Оваа одлука да се достави до' Соборот на здру-

жениот труд на, Собранието на општината Тетово за-
ради согласност,- Секретаријатот за финансии, Се-
кретаријатот за стопанство и СОК — Тетово, а ќе 
се објави и во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-895/4 
19 декември 1989 година 

Тетово 
Претседател, 

Никола Јованоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА И ТЕХНИЧКА 
КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ,^- ШТИП 

398. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на култура („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 5/74, 10/74, 20/78, 43/78, 41/81 и 

125/84) и член 58 и 59 од Статутот на СИЗ за кул-
тура, физичка и техничка култура и информирање 
— Штип, и член 56 од Законот за физичката култура 
— Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 
35/84), Собранието на СИЗ за култура, физичка и 
техничка култура и информирање — Штип, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧ-
КА И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ -

ШТИП ЗА 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несите што ги, плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе и граѓаните заради 
обезбедување на приходи на Општинската СИЗ на 
култура, физичка и техничка култура и информира-
ње — Штип за 1990 година и тоа: 

Член 2 
1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областите по номенклатури од 01 до 11, по стапка 
од 1,95%; 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 3,64%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,20%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 7,80%; 

5. придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност', по стапка од 7,80%. 

Член 3 
Организациите што вршат дејност заштита на 

културните блага и областа на сценско музичката 

дејност во висина од о.70% ќе плаќаат и тоа-. На-
родна библиотека „Гоце Делчев“ — Штип, Завод за 
заштита на спомениците на културата — Штип, На-
роден театар — Штип, Историски архив — Штип, 
Дом на култура „Ацо Шопов“ — Штип, Дом на мла-
ди, КУД „Ванчо Прке“ и Градска блех музика -
Штип, односно 2,55'% од утврдениот придонес од 
член 2 точка 2 од Одлуката. 

Член 4 
Основицата за пресметување на придонесот од 

доходот на организациите на здружен труд претста-
вува остварениот доход зголемен за искажаните изно-
си во образецот „Биланс на успехот“ во делот делов-
ни расходи и тоа: 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на ма-
теријалните трошоци; 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на не-
материјални трошоци. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 0301-207 
26 декември 1989 година 

Штип 
Претседател, 

Мирослав Наџаков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - ТЕТОВО 

399. 
Врз основа на член 27-а од Законот на СИЗ на 

Физичка култура — Тетово („Службен весник на 
СРМ“ бр. 5/74. 16/74, 9/78, 43/76, 41/81 И 25/84"), 
Извршниот одбор на Собранието на Општинската за-
едница на физичка култура, на седницата одржана 
на 27 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИН-

СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
ЗА 1990 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат висината и начи-

нот на обезбедувањето на средствата на Општинска-
та заедница на физичка култура за задоволување на 
договорените заеднички 'потреби во областа на фи-
зичка култура од општ интерес на општината. 

II 
Средствата на Општинската заедница на физичка 

култура за задоволување на договорените заеднички 
потреби во областа на физичката култура за општ 
интерес за Општината се обезбедуваат од придонес 
од доходот на основните организации на Здружен 
труд и од придонес од личен доход од работен 
однос. г 

III 
Обврзници на придонесот од доходот се Основ-

ните организации на здружен труд од стопанството 
распоредени оо Одлуката за утврдување на стопан-
ските и вонстопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80) во областа на дејностите 
од 01 до 11. 

Обврзници на придонесот од личен доход се 
работниците кои остваруваат личен доход од рабо-
тен однос од нестопанството распоредени со Одлу-
ката за утврдување на стопанските и вон стопан ските 
дејности, во областа на дејностите од 12 до 14. 

IV 
Основица за пресметување на придонесите од до-

ходот претставува остварениот доход искажан по 
периодична пресметка, одно-сно завршна вметка зго- ' 
лемев оо износите искажани во расходи и тоа: 



Стр. 854 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ЈНА СРМ 29 декември 1989 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на ма-
теријалните трошоци и 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на не-
материјални трошоци. 

V 

Обврзниците од член 3 став 1 на оваа одлука 
придонесот од доходот го плаќаат по стапка од 
0,20%, во која е содржана стапката на Заедницата 
за физичка култура на општина Тетово и стапката 
на Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје, 
распределбата на средствата помеѓу Заедницата за 
физичка култура на општината Тетово и Републич-
ката СИЗ за физичка култура Скопје ќе се регулира 
со посебен договор: 

— придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност по стапка од о, 15%; 

— организациите од областа на здружениот труд 
на основното, средното насочено образование ќе пла-\ 
ќаат придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност, по стапка од о,075; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност. по стапка од 0,15%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност, по стапка 
од 0,10fl/o; 

— лицата што обавуваат стопанска и профе-
сионална дејност, а се обложуваат во годишен пауша-
лен износ ќе ,плаќаат придонес на Заедницата за 
физичка култура на општината Тетово, во висина од 
Т%, при што како основица ќе се земе утврдениот 
данок во паушален износ. 

V I 
ч Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрасци-
те утврдени во упатството за начинот за пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд. 

VII 
Се.. ослободуваат од пресметување и плаќање на 

придонес за физичка култура сите организацииу од 
областа на физичката култура на општина Тетово. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1990 го-
дина. 

Бр. 0801-148 
27 декември 1989 година 

Тетово 
Претседател, 

Никола Ристоски, с .р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија, поведе постапка 
за поништување на чековите со сериските броеви од 
087863 до 087870 заклучно при што сите овие осум 
чекови се трасирани за наплата при Стопанска бан“ка 
— Гевгелија и се во бланко форма и ја задолжуваат 
сметката на подносителот на предлогот за поништу-
вање на овие чекови Митко Караделев од Богданци, 
со тековна сметка бр. 296-04. 

. Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во 
истиот рок секое заинтересирано лице може да вло-
жи приговор против предлогот за поништување на 
чековите. 

Се известува должникот дека по овие чекови — 
неможе полноважно да ја исполни својата обврска, 
да ги обнови или замени чековите, да извади нови 
ниту имателот смее да ги пренесува правата од че-
ковите. 

Доколку огласниот рок истече без приговор или 
успех во пронаоѓањето на чековите, чековите ќе би-
дат поништени. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Гевгелија Р. бр. 110/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Адеми Сабрија Сабидин од 
с. Долно Палчиште — Тетовско, против тужената 
х\деми родена Зибери Џемиле од Тетово, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената Адеми родена Зибери 
Џемиле од Тетово, да се јави во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Те-
тово, да достави своја адреса или постави свој пол-
номошник. Доколку во овој рок тоа не го стори су-
дот ќе и постави привремен старател кој ќе се гри-
жи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1321/89. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води“ пос-
тапка за враќање на ствари по тужбата на тужителот 

'Адеми Сабрија Сабидин од с. Д. Палчиште — Те^ 
товско, против тужената Адеми род. Зибери Џемиле 
од Тетово, ул. „Иво Р. Лола“ бр. 22, а сега со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужената Адеми родена Зибери Џе-
миле да се јави во рок од 15 .дена во судот или да 
достави точна адреса или одреди полномошник кој 
ќе ја застапува до правосилното окончување на пос-
тапката по овој предмет. По истекот на овој рок на 
тужената ќе и биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1329/89. 

Се повикува лицето Амзи Шабан од село Стрим-
ница да се јави во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општин-
скиот суд во Тетово или секој друг кој знае за не-
говиот живот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р, бр. 828/89. 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за раз-
вод на брак по тужбата' на тужителот Јуп Алити од 
Скопје, со стан на ул. „Дижонска 1" бр. 29, против 
Бедрија Алити, моминско Мифтари од Скопје, сега 
со не/позната адреса на живеење' и престојување. 
Вредност на спорот 100.000 динари. 

Се повикува тужената Бедрија Алити, моминско 
Мифтари од Скопје, да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок во судот да ја достави својата точна адреса на 
живеење или престојување. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател во 
смисла на член 84 и член 86 ,од ЗПП кој ќе ги шти-
ти нејзините интереси пред судот се до окончува-
њето на постапката или до нејзиното- појавување во 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX П. 
бр. 3324/89. 
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Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти и член 23 и 24. од Правил-
никот за начин и постапка за изградба на инвести-
циони објекти Претпријатие „СТАКЛАРНИЦА" -
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување за реконструкција на РЕ 
„КРИСТАЛ“ во со-став , на П „Стаклари ја“ — Скопје 

I ФАЗА 

1. Предмет на понудата: реконструкција на лон-
чана печка со пратечка опрема, во се според посто-
ечка документација. 

2. Услови- реализацијата на реконструкцијата ќе 
се отстапи на најподобен понудувач -— носител на 
работата. 

3. РОКОВИ: 
— рок за извршување на работата е 90 дена од 

потпишувањето на Договорот вклучувајќи го и пуш-
тањето на печката во работа; 

— рок за поднесување на.понуди е 15 дена од 
објавувањето во „Службен весник на СРМ“; 

— Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја 
донесе комисијата во рок од 5 дена од завршување-
то па Конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената 
подобност ќе се изврши избор на најповолен пону-
дувач 

II ФАЗА 

1. Предмет на понудата: проширување нa Кри-
сталограверница во Скопје за 80 работни места, 
изградба на полирница и неутрализација со соодвет-
на опрема и инсталации, во се според проект што 
ќе биде готов на 25. I. 1990 година. 

2. Услови: реализацијата на II фаза ќе се отста-
пи на најподобен понудувач — носител на работата. 

3. Рокови: 
— РОК: за извршување на работата е 10 месеци 

од потпишувањето на договорот, вклучувајќи го и 
периодот на пробна работа; 

— рок за поднесување на понудата е 8. II. 1990 
година,-

— одлуката за подобност на понудув“ачите ќе ја 
донесе Комисијата во рок од 5 дена од завршување-
то на Конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената 
подобност ќе со изврши избор на најповолен пону-
дувач. 

ОСТАНАТИ УСЛОВИ 

Понудите за I и II фаза треба да содржат.-
— назив и точна адреса,-
— решение за упис во судски регистар; 
— референц листа за ваков вид објекти; 
— начин на пресметка - на дополнителни и не-

предвидени работи; 
— изјава дека ги прифаќа условите наведени во 

проектната документација; 
— изјава дека понудувачот ќе обезбеди кредит 

во висина од 3% од вредноста на работата. 
Информации во П „Стакларница" — Скопје или 

на тел. 417-134. . 
Пријава за подобност и понудата се. поднесуваат 

до Комисијата во одвоени и запечатени обвивки со 
назнака „Пријава за подобност“ и „Понуда“ со наз-
нака за која фаза се однесува. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 26-а од Законот за данокот 
од доходот на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“ бр., 42/80, 28/83, 22/85, 
46/86, 7/88, 14/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 43/89), Репуб-
личкиот завод за статистика го утврдува и го обја-
вува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1989 

ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во пе-

риодот октомври-д екември 1989 година во однос на 
просечните цени на мало за деветте месеци од 1989 
година (од 1 јануари до 30 септември 1989 година) 
изнесува 480,3%. 

Директор, 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Светлана Антоновска с.р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

837. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за извршување на санкцитие за 
кривични дела и стопански престапи — 825 

838. Закон за изменување на Законот за из-
градба на инвестициони објекти — — 826 

839. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за обезбедување на средства на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики'! и автономни по- 1 

краини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина — — — — — — — — — 826 

840. Закон за изменување на Законот за задол-
жително здружување на дел од средствата 
на општествена репродукција за учество 
во финансирањето на изградбата на елек-
троенергетски објекти — — — — — 827 

841. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за данокот од доход на органи-
зациите на здружениот труд — — — 828 

842. Закон за изменување на, Законот за заш-
тита од елементарни непогоди - — — 829 

843. Одлука за давање согласност на Предло-
гот да се пристапи кон измена на Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — — — — — — 830 

844. Одлука за прогласување на Уставниот за-
кон за изменување на Уставниот закон за 
спроведување на Амандманите XXIV до 
LIV на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — . —. — 830 

.845. Одлука за потврдување на Годишната 
програма за изградба, одржување и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во СРМ за 1990 
година — — — — — — — — — 830 

846. Програма за финансирање на изградбата, 
доградбата, тековното одржување на об-
јектите и опремување на правосудните 
органи и казнено-поправните установи во 

'-периодот од 1990 до 1992 година — — 831 
847. Одлука за помилување на осудени лица 831 
848. Одлука за групно помилување на осуде-

ни лица по повод Новата 1990 година — 832 
849. Одлука за изменување на Одлуката за 

распоредување на средствата од игрите на 
среќа и од забавните игри на автомати 
во 1989 година — — . — — — — - 834 

850 Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СРМ — — 835 

851. Одлука4 за изменување и дополнување на 
Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на Републиката и 
на општините за 1989 година — — — 835 
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852. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1989 година — — 

853. Одлука за определување на Банка и усло-
ви за пренесување на паричните средства 
на Републиката во депозит кај таа банка' 

854. Наредба за утврдување на износот на 
основиците од кои се определуваат месеч-
ните парични износи на корисниците на 
права според Законот за дополнителна 
заштита на воените инвалиди во 1989 го-
дина “ — — — — — — — 

855. Правилник за изменување на Правилни-
кот за надоместокот иа трошоците во 
кривичната и процесната постапка и пос-
тапката за стопанските престапи — — 

856. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика — — — 

857. Решение за одобрување употреба на при-
рачник Хуманизација на односите меѓу 
половите ,— I и II — — — — — „ 

858. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Историја за II година на културо-
лошко-просвети ата струка — — — — 

859. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Марксизам и самоуправување за 
II година — — — — — — — — 

860. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Слаткарство со практична настава — 

861. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Збирка задачи по математика за 
II година на средното образование — — 

862. Решение за одобрување употреба, на учеб-
никот Прирачник за армирање — - — 

863. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на електротехниката за I 
година — — — — — — — — — 

864. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на метал ството оо вежби 
— 1 за I година — — — — - — 

865. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Економика и организација на сооб-
раќајните претпријатија за III година — 

866. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на патишта и улици за 
IV година — — — — — — — — 

867. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Општа геологија за II година — 

868. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Болести на домашните животни — 

869. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 92/89 од 15 ноември 1989 година 

870. Одлука на. Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 149'89 од 15 ноември 1989 година 

835 

836 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

380. Одлука за усогласување на износот за до-
даток на деца според порастот на личниот 
доход за периодот јануари — ноември 
1989 година — — — — -

381. Одлука за усогласување на износот на 
посебниот додаток според порастот на лич-
ните доходи за периодот јануари — ноем-
ври 1989 година — — — — — — — 

382., Одлука за продолжување на важноста на 
Одлуката за ослободување од обврска за 
здружување на средства во Републичката 
СИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заш-
тита на децата за остварување на дода-
ток на деца и основно образование за 
1990 година на Рудници и, индустрија 
„Фени“ — Кавадарци — — — — — 

- - - 840 

841 

383. Одлука за ставање вон сила на Правил-
никот за утврдување на условите и начи-
нот на остварување па додатокот на деца 841 

384. Одлука за ослободување на ЗЗ „Лешница“ 
— с. Локвица — Македонски Брод — за 
плаќање придонес за основно образование 
во Републичката СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и̂  оп-
штествена заштита на децата за период 
X, XI и XII месец 1989 година — — 842 

385. Одлука за ослободување на ЗЗ „Лешница“ 
— с. Локвица“ — Македонски Брод од 
обврската за плаќање придонес за опште-
ствена заштита на децата во Републич-

к а т а СИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена за-
штита на децата за период X, XI и XII 
месец 1989 година — — — — — 842 

386. Одлука за ослободување на Дрвнр-индус-
трискиот комбинат „Црн Бор“ —'Прилеп 
ООЗТ финална и циланска обработка на 
дрво — Пехчево од обврска за ,плаќање 
придонес за општествена заштита на де-
цата во Републичката СИЗ за, предучи-
лишно и основно воспитание и образован 

, ние и општествена заштита на децата за 
период јануари — јуни 1990 година — — 842 

387. Одлука за ослободување на Дрвно-индус-
трискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп 
ООЗТ финална и пиланска обработка на 
дрво — Пехчево од обврската за плаќање 
придонес за основно образование во Ре-
публичката СИЗ за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата за период ја-
нуари — јуни 1990 година — — — — 843 

388. Тарифен систем за измени и дополну-
вања на Тарифниот систем за продажба 
на електрична енергија — — — — 843 

389. Општи услови за испорака на топлинска 
енергија — — — — — — — — 843 

390. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци до дви-
жењето на номиналните лични доходи 
во Републиката во 1989 година и опре-
делување на месечно ниво на пензиите за 
декември 1989 година — — — — — 848 

391. Одлука за најнизок износ на пензија од 
1 декември 1989 година — — — — — 849 

392. Одлука за граничниот износ на најниско-
то пензиско примање о д . 1 декември 1989 
година — — — — — — — — .— 850 

393. Одлука за основање ,на претпријатие за 
одмор, рекреација и угостителство „Га-
леб“ — Струга - — - — — — — 850 

394. Одлука за основање на претпријатие за 
сместување, одмор и рекреација на пен-
зионери и угостителство „Борец“ — Би-
тола — — - —' — — — — — 851 

395. Одлука за зтврдување на стапките на 
придонесите за финансирање на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата 
— Крива Паланка — — — — -т- — 851 

396. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравствена заш-
тита на работниците за 1990 година — 852 

397. Одлука за висината на стапката на при-
донесот за вработување за 1990 година — 852 

398. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за култура, 
физичка и техничка култура и информи-
рање — Штип за 1990 година — — — 853 

399. Одлука за утврдување на висината' и на-
чинот на обезбедување на средствата на 
Општинската заедница на физичка кул-

841 тура з а 1990 година — — — — — — 853 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. ,Васил Ѓор-
гов“ бб. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје 


