
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на СРМ" ишету-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Прет платата за 1988 година изнесува 
26.000 динари. Овој број чини 1.200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

947. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Републику Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА' ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕ-
МОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И 

РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за системот на финансирањето на општините и 
Републиката, 

што Собраниет9 на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4147 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански с.р. 

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

948. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-
КОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данокот од доход на организациите на здру-
жениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4222 
27 декември 1988 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 СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИ-

НИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирањето на општи-

ните и Републиката („Службен весник на СРМ44 број 44/77, 
37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88) во член 24 став 2 
стапката „44,0%" се заменува со стапката „46,0%". 

Член I 
Во член 25 точка а) по потгочката 6-6 се додаваат две 

нови потточки 6-в и 6-г кои гласат: 
„6-в данок на издатоци за репрезентација; 
6-г данок на исплата по основ на нестопански и непро-

изводствени инвестиции;44 

Член 3 

Во член 25-6 став 1 стапката „56,0% се заменува со 
стапката „54,0%". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија44, а одредбите од членовите 1 и 3 на 
овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1988 година. 

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 организациите на 

здружениот труд („Службен весник на СРМ44, број 42/80, 
38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88 и 42/88), во 
член 8 по алинеја 25 се додаваат две нови алинеи, кои гла-
сат : 

делот од доходот остварен со користење на турис-
тичките капацитети вон главната туристичка сезона во 
висина од 50%. 

- делот од доходот остварен од работничките одмора-
лишни капацитети кои се вклучени најмалку 50% во 
комерцијалната туристичка понуда44. 

Член 2 

Членовите 13 и 24 се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија44. 
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949. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А * 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4221 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

950. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4220 
27 декември 1988 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 ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник 

на СРМ" број 12/87, 37/87, 50/87 и 7/88) во член 248 став 1 
зборовите „20.000 до 60.000" се заменуваат со зборовите 
„100.000 до 500.000". 

Член 2 
Во член 249 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 600.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите „50.000 до 200.000". 

Член 3 
Во член 250 и 251 зборот „петкратен" се заменува со 

зборот „десеткратен". 

Член 4 
Во член 252 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите „50.000 до 200.000". 

Член 5 
Во член 253 став 1 зборот „петкратен" се заменува со 

зборот „десеткратен". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 200.000" 

Член 6 
Во член 254 став 1 зборовите: „20.000 до 150.000" се 

заменуваат со зборовите: „50.000 до 1.000.000". 
Во ставовите 3 и 4 зборовите: „20.000 до 60.000" се 

заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000 динари". 

Член 7 
Во членовите 255 и 256 зборовите: „10.000 до 30.000" се 

заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000". 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за републичките даноци на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" број 50/82, 38/83, 3/85, 44/85, 
46/44/87, 50/87, 7/88, 28/88 и 42/88), во член 2 стапката 
„2,1%" се заменува со стапката „1,3". 

Во алинеја 1 стапката „0,75%" се заменува со стапката 
„0;45", а зборовите: „во областа 02-Земјоделството и 
рибарство"; се бришат. 

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
„ - по стапка од 0,35% - работниците од дејностите во 

областа 02 - Земјоделство и рибарство и 04 - Водостопан-
ство;". 

Во алинеја 2 која станува алинеја 3 стапката „1,12%" се 
заменува со стапката „0,68%". 

Член 2 
Во член 4, се додава нов став 2, кој гласи: 
„Републичкиот данок од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска и професионална дејност се отста-
пува како приход на општините". 

Член 3 
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„Данокот на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по 

следниве стапки: 

Ако основицата на дано- Се плаќа данок 
кот изнесува износ и стапка 

до 
1.000.000 " 
2.000.000 " 
3.000.000 " 
4.000.000 " 
6.000.000 " 
8.000.000 " 

10.000.000 " 
12.000.000 " 

над 

1.000.000 
2.000.000 
3.000.000 
4.000.000 
6.000.000 
8.000.000 

10.000.000 
12.000.000 
14.000.000 
14.000.000 

3% 
30.000 6% 

90.000 11% 
200.000 17% 
370.000 26% 
870.000 34% 

1.550.000 44% 
2.430.000 55% 
3.530.000 67% 
4.870.000 80% 

На основица 
над 

1.000.000 
2.000.000 
3.000.000 
4.000.000 
6.000.000 
8.000.000 

10.000.000 
12.000.000 
14.000.000 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Приходите од данокот на вкупниот приход на граѓа-

ните се отстапуваат на општините \ 
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Член 5 
Во член 7, точката на крајот се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите „како и организациите на здруже-
ниот труд со технолошки вишок на работници во случа-
ите кога тие работници не работат поради техничко-гех-
нолошко унапредување на технолошкиот процес и пре-
структуирање на производството, како и работниците во 
дисперзираните погони и другите стопански капацитети 
кои вршат стопански дејности во граничниот појас и опре-
делените ридско-планински реони". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1989 година". 

951. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
административните такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4219 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Службен 

весник на СРМ", број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 
7/88), во член 36-а зборовите: „1.000 до 50.000" се замену-
ваат со зборовите: „100.000 до 500.000". 

Во став 2 зборовите „500 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите „30.000 до 150.000". 

Ч1Пен 2 
Во член 36-6 зборовите „500 до 5.000" се заменуваат со 

зборовите „30.000 до 150.000". 

Член 3 
Во Тарифата на републичките административни такси 

во тарифниот број 1 бројот „50" се заменува со бројот 
„200". 

Во тарифниот број 2 бројот „200" се заменува со бројот 
„1.000". 

Во тарифниот број 3 бројот „200" се заменува со бројот 
„1.000". 

Во тарифниот број 4 бројот „20.000" се заменува со 
бројот „120.000". 

Во тарифниот број 5 бројот „2.000" се заменува со бро-
јот „6.000", а бројот „500" се заменува со бројот „1.500". 

Во тарифниот број 6 бројот „150" се заменува со бројот 
„500". 

Во тарифниот број 7 бројот „50" се заменува со бројот 
„500" 

Во тарифниот број 10 бројот „50" се заменува со бројот 

„150", бројот „100" се заменува со бројот „ЗОО*4, и бројот 
„200" се заменува со бројот „600". 

Во тарифниот број 11 бројот „200" се заменува со бро-
јот „600" и бројот „600" се заменува со бројот „1.800". 

Во тарифниот број 14 бројот „1.200" се заменува со 
бројот „6.600", бројот „2.700" се заменува со бројот 
„7.200", бројот „3.000" се заменува со бројот „9.000", бро-
јот „4.500" се заменува со бројот „13.500", бројот „9.000" се 
заменува со бројот „27.000", бројот „3.000" се заменува со 
бројот „9.000", бројот „4.500" се заменува со бројот „13.-
500" и бројот „2.200" се заменува со бројот „6.600". 

Во тарифниот број 15 бројот „500" се заменува со бро-
јот „1.500". 

Во тарифниот број 16 бројот „50" се заменува со бројот 
„150". 

Во тарифниот број 17 бројот „100" се заменува со бро-
јот „ЗОО". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

952. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македонија 
издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
комуналните такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4218 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

1 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ 
ТАКСИ 
Член 1 

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на 
СРМ", бр. 45/72,39/77 и 42/80), во член 14 став 2, зборови-
те: „по стапка од 12% годишно", се заменуваат со зборови-
те: во висина на утврдената есконтна стапка на Народ-
ната банка на Југославија, што важела на 31 декември во 
годината која и претходи на годината во која се пресмету-
ваат каматите. 

Во став 3 зборовите: „0,1 отсто", се заменуваат со 
стапка „0,2%". 

Член 2 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 100.000 до 2.500.000 динари ќе се 

казни правното лице и граѓанското правно лице ако: 
1. Не поднесе пријава до органот за приходи на 

општината за настанатата таксена обврска; 
2. Не дозволи преглед на деловните книги, деловните 

и станбените просте^ии или го попречува овластеното 
службено лице во вршењето на преглед со цел за приби-
рање податоци потребни за облог и наплата на комунал-
ната такса и 
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3. Го одбегнува плаќањето на обложениот, односно 
утврдениот износ на таксата, и ако не ја намири својата 
обврска џо рок од 6 месеци од денот на стасаноста за пла-
ќање. 

За прекршоците од став I т?чки I, 2 и 3 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во правното лице и граѓан-
ското - правно лице со парична казна во износ од 50.000 
до 250.000 динари. 

За прекршоците од став 1 точки 1,2 и 3 на овој член ќе 
се казни и поединецот во вршењето на самостојна дејност 
или професија со парична казна во износ од 100.000 до 500-
.000 динари. 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и 
граѓанинот со парична казна во износ од 50.000 до 250.000 
динари". 

Член 3 
Во член 15-а во став 1 зборовите: „од 200 до 2.000 

динари" се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 2.500.-
000 динари". 

Во став 3 зборовите: „од 200 до 1.000 динари" се заме-
нуваат со зборовите „од 50.000 до 250.000 динари". 

Член 4 
Овој здоон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

953. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македонија 
издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
пријавување и испитување на потеклото на имотот, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4176 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вудит Старови, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

И ИСПИТУВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 

Член 1 
Во Законот за пријавување и испитување на потеклото 

на имотот („Службен весник на СРМ" број 20/74, 42/76 и 
5/82) во член 34 став 1 зборовите: „500 до 5.000" се замену-
ваат со зборовите: „50.000 до 150.000". 

Член 2 ^ 
Во член 34-а зборовите: „500 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „30.000 до 150.000". 

Член зј 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

954» 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕК-

ЦИЈА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

земјоделската инспекција, 
што Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4174/1 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, ар. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Член 1 

Во Законот за земјоделската инспекција („Службен вес-
ник на СРМ" број 39/77 и 28/87) во член 22 став 1 зборо-
вите: „20.000 до 200.000" се заменуваат со зборовите: „200-
.000 до 2.500.000". 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „80.000 до 250.000". 

Член 2 
Во член 23 зборовите: „15.000 до 100.000" се заменуваат 

со зборовите: „150.000 до 1.500.000". 

Член 3 
Во член 24 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 250.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

955. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за зашти-
тата при работа, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4217 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ 

РАБОТА 

Член 1 
Во Законот за заштитата при работа (^Службен весник 

на СРМ" број 17/87) во член 72 став 1 зборовите: „150.000 
до 1.000.000" се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 40.-
000.000". 

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000" се заменуваат 
со зборовите: „500.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 73 став 1 зборовите: „200.000 до 250.000" се 

заменуваат со зборовите: „800.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „40.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „200.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 74 став 1 зборовите: „150.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000". 
Во сгав 2 зборовите: „30.000 до 40.000" се заменуваат 

со зборовите: „150.000 до 250.000". 
Во став 3 зборовите: „50.000 до 2.00.000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 1.000.000". 
Во став 4 зборовите „30.000 до 40.000" се заменуваат со 

зборовите: „ 150.000 до 200.000". 

Член 4 
Во член 75 став 1 зборовите: „100.000 до 150.000" се 

заменуваат со зборовите: „400.000 до 800.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „80.000 до 150.000". 

Член 5 
Во член 76 став 1 зборовите: „50.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „350.000 до 600.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „60.000 до 120.000". 

Член 6 
Во член 77 (л ав 1 и спав 2 бројот „1.500" се заменува со 

бројот „15.000". 

Член 7 
Во член 78 бројот „500" се заменува со бројот „ 15.000". 

Член 8 
Во член 80 зборовите: „30.000 до 100.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 1.500.000". 

Член 9 
Во членовите 12 став 3, 53, 60 став 2 и 83 зборовите: 

„Републички комитет за труд" и „Републички комитет за 
здравство и социјална политика" се заменуваат со зборо-
вите: републички комитет за труд, здравство и социјална 
политика". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

9 5 6 . 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУ-

ДОТ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

инспекцијата на трудот, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор одржана на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4175 
27 декември 1988 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 ИНСПЕКЦИ-

ЈАТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Законот за инспекцијата на трудот („Службен вес-

ник на СРМ" број 31/85) во член 34 став 1 зборовите: „од 
50.000 до 150.000" се заменуваат со зборовите: „800.000 до 
2.500.000". 

Во став 2 зборовите: „од 20.000 до 40.000" се замену-
ваат со зборовите: „200.000 до 250.000". 

Во став 3 зборовите: „30.000 до 100.000" се заменуваат 
со зборовите: „800.000 до 1.500.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

957. 
Врз основа на член 376 став I алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
данок на промет на недвижности и права, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4216 4 

27 декември 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездишф Богдански с.р. 

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

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

ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Член 1 
Во Законот за данокот на промет на недвижности и 

права („Службен весник на СРМ" број 40/84) во член 37 
став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се заменуваат со збо-
ровите: „100.000 до 1.000.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 
зборовите: „50.000 до 250.000". 

Член 2 
Во член 38 зборовите: „ 1 0 . ^ до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 250.000". 
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Член 3 
Во член 39 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „50.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 40 зборовите: „3.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „30.000 до 100.000". 

Член 5 
Во член 41 зборовите: „3.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „30.000 до 100.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

958. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И 
ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
правата, обврските и одговорностите на републичките 
органи во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 
декември 1983 година. 

Број 08-4181 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на (ГРМ, 
Јездичир Богдански, с.р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, 
ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ 

КОРИСТАТ 

Член 1 
Во Законот за правата, обврските и одговорностите на 

републичките органи во поглед на средствата во општес-
твена сопственост што тие ги користат („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/85), во член 70 зборовите: „10.000 до 50.-
000" се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000". 

Член 2 
Во членот 71 зборовите „500 до 5.000" се заменуваат со 

зборовите: „30.000 до 250.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 

959. 
Врз основа на член 376 став I алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖ-

НОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
евиденција на недвижности во општествена сопственост, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4182 
27 декември 1988 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 ЕВИДЕНЦИЈА 
НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕ-

НОСТ 

Член 1 
Во Законот за евиденција на недвижности во општес-

Јвена сопственост („Службен весник на СРМ" број 40/72) 
во член 10 став 1 зборовите: „до 20.000" се заменуваат со 
зборовите: „од 200.000 до 700.000." 

Во став 2 зборовите: „до 500" се заменуваат со зборо-
вите: „од 50.000 до 150.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

960 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
заштита од пожари, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4160 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРИ 

Член 1 
Во Законот за заштита од пожари (^Службен весник на 

СРМ", број 43/86, 9/87 и 37/87) во член 94 став I зборови-
те: „30.000 до 300.000" се заменуваат со зборовите: „250.-
000 до 2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат со 
зборовите: „25.000 до 200.000". 

Во став 3 зборовите: „5.000 до 100.000" се заменуваат 
со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 95 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „150.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 150.000". 
Во став 3 зборовите: „3.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „80.000 до 800.000". 

Член 3 

Во член 96 зборовите: „до 15.000" се заменуваат со збо-
ровите: „од 20.000 до 80.000". 

Член 4 г 

Во член 97 зборовите: „20.000 до 40.000" се заменуваат 
со зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 5 
Во член 98 бројот „1.000" се заменува со бројот „10.-

000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

961. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛО-

ЗИВНИ МАТЕРИИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
заштита од експлозивни материи, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4215 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

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

ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

Член 1 
Во Законот за заштита од експлозивни материи 

(„Службен весник на СРМ" број 4/78 и 10/78) во член 67 
став 1 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со зборо-
вите: „120.000 до 1.500.000". 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „30.000 до 150.000". 

Член 2 
Во член 68 став 1 зборовите: „3.000 до 30.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 100.000". 

Член 3 
Во член 69 зборовите: „200 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 100.000", а зборот поединец" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

962. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШ-

ТИТА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
општествена самозаштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 27 декември 1938 година. 

Број 08-4165 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

САМОЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за општествена самозаштита („Службен 

весник на СРМ" број 18/76 и 37/87), во член 40 ставот 3 се 
брише. 

Член 2 
Член 41 се менува и гласи: 
пленовите на координативните тела на собранијата 

на општините и на собранието на градската заедница се 
именуваат од редот на делегатите во соборите на собрани-
јата, од извршните совети на собранијата, од општестве-
но-политичките организации и организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, органите на управата надлежни за внатрешни работи 
и народна одбрана и општествено-политичките и јавните 
работници. 

Составот и начинот на работата на координативните 
тела од став 1 на овој член се утврдуваат со актот за 
нивното формирање". 

Член 3 
Во член 51 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: „10.000 до 30.000" се 

заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000". 
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Член 4 
Во член 52 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „20.000 до 80.000" и зборот „лице" се заме-
нува со зборовите: „физичко лице". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

963. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА 

ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
складирање и заштита од запални течности и гасови, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4214 
27 декември 1988 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 СКЛАДИРАЊЕ И 

ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 

Член 1 
Во Законот за складирање и заштита од запални теч-

ности и гасови („Службен весник на СРМ" број 15/76) во 
член 28 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „120.000 до 1.500.000". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „500 до 5.000" се замену-
ваат со зборовите: „20.000 до 80.000". 

Член 2 
Во член 29 зборовите: „200 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „30.000 до 150.000", а зборот поединец" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

964. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4173 
27 декември 1988 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 ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

Член 1 
Во Законот за прекршоците против јавниот ред и мир 

(„Службен весник на СРМ" број 25/72, 29/83 и 34/83) во 
членовите 2, 3, 4, 6, 11-6, 15, 16, 27, 27-а, 37 и 42 зборовите: 
„500 до 3.000" се заменуваат со зборовите: „20.000 до 
80.000". 

Член 2 
Во член 5, член 9 став 1, член 14, 17 и член 29 зборови-

те: „1.000 до 5.000" се заменуваат со зборовите: „30.000 до 
150.000". 

Член 3 
Во член 7 став 1 зборовите: „300 до 2.000" се замену-

ваат со зборовите: „20.000 до 80.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000" и зборовите: „300 до 2.000" 
се заменуваат со зборовите „20.000 до 80.000". 

Во став 3 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 4 
Во член 8 став 1 и член 21 зборовите: „1.000 до 5.000" се 

заменуваат со зборовите: „30.000 до 120.000". 

Член 5 

Во член 11-а зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат 
со зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 6 
Во член 12 став 1 зборовите: „500 до 

ваат со зборовите: 30.000 до 100.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 5.000" 

зборовите: „50.000 до 150.000". 
Во став 3 зборовите: „2.000 до 5.000" 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 7 
Во член 13 зборовите: „500 до 3.000" 

зборовите: „20.000 до 100.000". 

Член 8 
Во член 18 став 2 зборовите: „10.000 до 50.000" се заме-

нуваат со зборовите: „300.000 до 1.000.000" и зборовите: 
„2.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: „100.000 до 
200.000". 

Член 9 
Во член 19 и член 20 зборовите: „2.000 до 10.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 10 
Во член 20-а зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 11 

3.000" се замену-

се заменуваат со 

се заменуваат со 

се заменуваат со 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, 

Во член 22 став 1 зборовите: „2.000 до 5.000" се замену-
ваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 
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Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител" се бри-
шат, а зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со зборо-
вите: „200.000 до 600.000". 

Во став 3 зборовите: „2.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 250.000". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се 

казни самостоен угостител ако издава, односно отстапува 
простории за вршење на проституција". 

Член 12 
Во член 23 зборовите: „500 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „30.000 до 150.000". 

Член 13 
Во член 24 став 1 зборовите: „2.000 до 5.000" се замену-

ваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 
Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител" се бри-

шат, зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со зборо-
вите: „200.000 до 600.000" и зборовите: „2.000 до 5.000" се 
заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„3а прекршок од став 1 на овој член ќе се казни самос-

тоен угостител со парична казна од 200.000 до 500.000 
динари". 

Член 14 
Во член 30 став 1 зборовите: „2.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 
Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител" се бри-

шат, зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со зборо-
вите: „200.000 до 600.000" и зборовите: „2.000 до 5.000" се 
заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„3а прекршок од став 1 на овој член ќе се казни самос-

тоен угостител со парична казна од 200.000 до 500.000 
динари". 

Член 15 
Во член 32 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000" се замену-

ваат со зборовите: „30.000 до 120.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 600.000" а зборовите: „1.000 до 
5.000" се заменуваат со зборовите: „30.000 до 120.000". 

Член 16 
Во член 33 зборовите: „300 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 80.000". 

Член 17 
Во член 34 зборовите: „300 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 100.000". 

Член 18 
Во член 34-а став 1 зборовите: „500 до 3.000" се замену-

ваат со зборовите: „50.000 до 150.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 300.000", а зборовите: „500 до 
3.000" се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000". 

Член 19 
Во член 36 зборовите: „300 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „10.000 до 50.000". 

Член 2р 
Во член 38 став 1 зборовите: „500 до 3.000" се замену-

ваат со зборовите: „20.000 до 80.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 600.000", а зборовите: „500 до 
3.000" се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000". 

/ 
Член 21 

Во член 39 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „ 100.000 до 250.000". 

Член 22 
Во член 40 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000" се замену-

ваат со зборовите: „100.000 до 200.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 600.000" а зборовите: „1.000 до 
5.000" се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 23 
Во член 41 алинеја 1 зборовите: „5.000 до 20.000" се 

заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000"; во алинеја 
2 зборовите: „5.000 до 20000" се заменуваат со зборовите: 
„200.000 до 500.000", а во алинеја 3 зборовите: „2.000 до 
5.000" се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

965. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
филмската дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 годи-
на. 

Број 08-4213 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Член ) 
Во Законот за филмската дејност (^Службен весник на 

СРМ" број 15/86) во член 42 став 1 зборовите: „20.000 до 
200.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.-
000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 
зборовите: „ 150.000 до 250.000". 

Член 2 
Во член 43 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 200.000". 

/ Член 3 
/ Во член 44 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000" се 
'заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000". 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 4 
Во член 45 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000". 
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Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000" се заменуваат со 
зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 5 
Во член 46 став I зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000" се заменуваат со 

зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 6 

Во член 47 став I зборовите: „30.000 до З00.000 се заме-
нуваат со зборовите: „600.000 до 2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000" се заменуваат со 
зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 7 
Во член 48 став I зборовите: „25.000 до 250.000" се 

заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 8 
Во член 49 став 1 зборовите: „25.000 до 250.000" се 

заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 9 
Во член 50 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 10 
Во член 51 став I зборовите: „50.000 до 150.000" се 

заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000" се заменуваат со 

зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". • 

966. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
музејската дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 годи-
на. 

Број 08-4212 
27 декември 1988 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 МУЗЕЈСКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за музејската дејност („Службен весник на 

СРМ" број 25/79) во член 38 став 1 зборовите: „од 30.000" 
се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 1.000.000". 

Во став 2 зборовите: „до 6.000" се заменуваат со зборо-
вите: „од 70.000 до 150.000". 

Член 2 
Во член 37 став 1 зборовите: „до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „до 4.000" се заменуваат со зборо-

вите: „100.000 до 200.000". 

Член 3 
Во член 38 став 1 зборовите: „до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 500.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „до 2.000" се заменуваат со зборо-

вите: „150.000 до 250.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

967. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
споменици и спомен обележја, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 годи-
на. 

Број 08-4211 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОМЕНИЦИ И 

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА 

Член 1 
Во Законот за споменици и спомен-обележја (^Службен 

весник на СРМ" број 31/82) во член 30 став 1 зборовите: 
„10.000 до 50.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 
2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 2 
Во член 31 став 1 зборовите: „10.000" до „40.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.800.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 220.000". 
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Член 3 
Во член 32 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 

зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 33 став 1 зборовите: „5.000 до 30.000" се заме-

нуваат со зборовите: „300.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 5 
Во член 34 зборовите: „до 10.000" се заменуваат со збо-

ровите: „од 150.000 до 250.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

968. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
библиотечната дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата на седницата, одржана на 26 декем-
ври 1988 година. 

Број 08-4210 
27 декември 1988 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 БИБЛИОТЕЧ-

НАТА ДЕЈНОСТ 
Член 1 

Во Законот за библиотечната дејност („Службен весник 
на СРМ" број 35/84) во член 51 став 1 зборовите: „3.000 до 
15.000" се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000". 

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 3.000" се заменуваат 
со зборовите: „15.000 до 100.000". 

Член 2 
Во член 52 став 1 зборовите: „4.000 до 20.000" се заме-

нуваат со зборовите: „250.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 150.000". 

Член 3 
Во член 53 став 1 зборовите: „1.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „250.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 1.500" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 150.000". 
Во став 3 зборовите: „200 до 1.000" се заменуваат со 

зборовите: „20.000 до 150.000". 

Член 4 
Во член 54 став 1 зборовите: „3.000 до 15.000" се заме-

нуваат со зборовите: „200.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 150.000". 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

969. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ 

РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
доставување печатени работи на определени установи, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4209 
27 декември 1988 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 ДОСТАВУВАЊЕ 
ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Законот за доставување печатени работи на опреде-

лени установи („Службен весник на СРМ" број 34/72) во 
член 15 став 1 зборовите: „до 5.000" се заменуваат со збо-
ровите: „од 500.000 до 2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „до 500" се заменуваат со зборо-
вите: „од 150.000 до 250.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 

970. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА 

ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри на автомати, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд/и Соборот на општините одржани на 27 
декември 1968 година. 

Крој 08-4163 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА 

СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ 

Член I 
Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри на 

автомати (^Службен весник на СРМ" бр. 17/87 и 26/87), во 
член бб, став 1 зборовите: „100.000 до 1.000.000" се замену-
ваат со зборовите: „1.000.000 до 5.000.000". 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменуваат 
со зборовите: „100.000 до 500.000". 

Член 2 
Во член 67, став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „800.000 до 4.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „80.000 до 400.000". 
Член 3 

Во член 68, став 1 зборовите: „50.000 до 300.000" се 
заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000,000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 
зборовите: „80.000 до 400.000". 

Член 4 
Во член 69, став 1 зборовите: „25.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 3.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 500.000". 

Член 5 
Во член 70 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „30.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 6 
Во член 71 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 7 
Во член 72 зборовите: „5.000 до 150.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 500.000". 

Член 8 
Во член 73, став 1 зборовите: „5.000 до 100.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „50.000 до 250.000". 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

971. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА 

МАКЕДОНИЈА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Народната банка на Македонија, 
што Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4208 
27 декември 1988 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 НАРОДНАТА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Македонија ^Служ-

бен весник на СРМ" број 36/77) во член 72 зборовите: 
„3.000 до 30.000" се заменуваат со зборовите: ^50,000 де 
500.000". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот * 
објавувањето во „Служ6ен весник на Социјалисти** 
Република Македонија". 

972 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот * 

Социјалистичка Република Македонија, Прегседате 
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАН* 

Се прогласува Законот за изменување на Законот д 
заемот за вработување, 

што Собранието на Социјалистичка Република Мак* 
докија го донесе на одделни седници на Соборот на здр} 
жениот труд и Соборот на општините одржани на 2 
декември 1988 година. 

Број 08-4149 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ 
Јездимир Богданска, с.р 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРА-

БОТУВАЊЕ 

Член 1 

Во Законот за заемот за вработување („Службен весник 
на СРМ" број 46/86, 1/87 и 24/88) во член 25 став 1 бројот 
„250.000" се заменува со бројот „1.000.000". 

Во ставовите 2 и 3 бројот „60.000" се заменува со бро-
јот „200.000". 

Член 2 
Во член 26 зборовите: „1000 до 150.000" се заменуваат 

со зборовите: „50.000 до 300.000". 
Член 3 

Во член 27 став 1 бројот „250.000" се заменува со бро-
јот „1.500.000". 

Во став 2 бројот „60.000" се заменува со бројот „200.-
ООО". 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

973. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАН-

СКИ ЛИЦА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

оданочување на странски лица. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ГРМ 
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што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4207 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на (ГРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Законот за оданочување на странски лица („Служ-

бен весник на СРМ" број 47/87) во член 22 зборовите: „10.-
000 до 30.000" се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.-
000". 

Член 2 
Во член 23 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „50.000-до 200.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

974. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДА-

ВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за издавачката дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 годи-
на 

Број 08-4206 
27 декември 1988 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 ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за издавачката дејност („Службен весник на 

СРМ" број 24/78) во член 24 став 1 зборовите: најмалку 
30.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000". 

Во став 2 зборовите: најмалку 3.000" се заменуваат со 
зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 2 
Во член 25 став 1 зборовите: „20.000 до 30.000" се заме-

нуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 26 став 1 зборовите: „20 ООО до 30.000" се заме-

нуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: 2.000 до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 4 
Член 27 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанско-правно лице ако издаде пуб-
ликација спротивно на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичко 
лице со парична казна од 150.000 до 250.000 динари". 

Член 5 
Во член 28 став 1 зборовите: „5.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000" и по зборот: 
издавачот" се додаваат зборовите: „правно лице". 

Во став 2 зборовите: „500 до 1.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 200.000". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„3а прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 

физичко лице со парична казна од 100.000 до 200.000 
динари". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

975. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
сценско-уметничката дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата 
на Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 годи-
на. 

Број 08-4205 
27 декември 1988 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 СЦЕНСКО-

' УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во За/онот за сценско-уметничката дејност („Службен 

весник иа СРМ" број 4/86) во член 20 став 1 зборовите: 
„10.000 до 50.000" се заменуваат со зборовите: „300.000 до 
1.500.000". 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 250.000". 
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Член 2 
Во член 21 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000 се заме-

нуваат со зборовите: „200.000 до 1.200.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

976. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТЕ И 

ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
промет со земјиште и згради, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4180 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателтвото 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 ПРОМЕТ СО 

ЗЕМЈИШТЕ И ЗГРАДИ 
4.' 

Член 1 
Во Законот за промет со земјиште и зфади (^Службен 

весник на СРМ" број 36/75, 41/75 и 10/79), во член 37 став 
1 зборовите: „3.000 до 50.000" се заменуваат со зборовите: 
„100.000 до 500.000". 

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 10.000" се заменуваат 
со зборовите: „50.000 до 150.000". 

Во став 3 зборовите: „2.000 до 10.000", се заменуваат со 
зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

977. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, 

ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езе-
ро, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-

жениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4164 
27 декември 1988 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 ЗАШТИТА НА 
ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО 

ЕЗЕРО 
Член 1 

Во Законот за заштита на Охридското, Преспанското и 
Дојранското Езеро (^Службен весник на СРМ" број 45/77 
и 8/80), насловот на дел III - СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО 
ЕЗЕРО и членовите 14, 15 и 16 се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен' весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

978. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И 

ЛИЦА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
осигурување имоти и лица, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година 

Број 08-4203 
27 декември 1988 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 ОСИГУРУВАЊЕ 

ИМОТИ И ЛИЦА 
Член 1 

Во Законот за осигурување имоти и лица (^Службен 
весник на СРМ" број 36/77) во член 43 став 1 зборовите: 
„50.000 до 200.000" се заменуваат со зборовите: „500.000 до 
45.000.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 
зборовите: „50.000 до 500.000". 

Член 2 
Во член 44 зборовите: „до 5.000" се заменуваат со збо-

ровите: „од 50.000 до 250.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
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979. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
семе, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4202 
27 декември 1988 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 СЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за семе (^Службен весник на СРМ" број 

18/73) во член 47 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 
заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 15.000.000". 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 800.000". 

Член 2 
Во член 48 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000" се заме-

нуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „80.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 49 став 1 зборовите: „200 до 3.000" се замену-

ваат со зборовите: „50.000 до 250.000", а зборот „граѓа-
нин" се заменува со зборовите: ^физичко лице". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

980. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
вино, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4201 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ј с з д т о р Богдански, с.р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 

Член 1 
Во Законот за вино (^Службен весник на СРМ" број 

27/73) во член 52 став I зборовите: „10.000 до 200.000" се 
заменуваат со зборовите: „Ј .500.000 до 15.000.000". 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 900.000". 

Член 2 
Во член 53 став 1 зборовите: „2.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „400.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 4.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 54 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000", а зборот „граѓанин" се 
заменува со зборовите: ^физичко лице". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ^Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

981. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТО-

ЧАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
унапредување на сточарството, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4200 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за унапредување на сточарството ^Служ-

бен весник на СРМ" број 47/73) во член 56 став 1 зборови-
те: „3.000 до 100.000" се заменуваат со зборовите: „1.000.-
000 до 45.000.000". 

Во став 2 зборовите: „500 до 3.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 2.500.000". 

Член 2 
Во ч^ен 57 став 1 зборовите: „3.000 до 50.000" се заме-

нуваа* со зборовите: „800.000 до 30.000.000". 
В6 став 2 зборовите: „500 до 1.500" се заменуваат со 

зборовите: „150.000 до 2.000.000". 

/ Чл;н 3 
Во член 58 став 1 зборовите: „3.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 2.500.000". 
Во став 2 бројот: „500" се заменува со зборовите: „50.-

000 до 100.000". 
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Член 4 

Во член 59 бројот „3.000" се заменува со зборовите: 
„100.000 до 250.000**, а зборот „граѓанин" се заменува со 
зборовите: „физичко лице". 

Член 5 

Во член 60 став 1 бројот „500" се заменува со зборови-
те: „50.000 до 200.000", а зборот „граѓанин" се заменува со 
зборовите: „физичко лице". 

Во став 2 бројот „3.000" се заменува со зборовите: 
„100.000 до 250.000". 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

982. 
Врз основа на член 376 став I алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
здравствена заштита на животните, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4199 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието иа СРМ, 
д-р Ву лист Старова, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ЧлеД 1 
Во Законот за здравствена заштита на животните 

(„Службен весник на СРМ" број 30/77, 39/77,41/78 и 28/-
87) во член 78 став I зборовите: „1.000.000 до 5.000.000" се 
заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 45.000.000". 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 
со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000". 

Член 2 
се Во член 79 став 1 зборовите: „20.000 до 300.000' 

заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 250.000". 
Член 3 

Во член 80 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000" се 
заменуваат со зборовите: „800.000 до 2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат со 
зборовите: „ 150.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 81 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000" се заме-

нуваат со зборовите: „150.000 до 250.000", а зборот „пое-
динец се заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

983. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
саден материјал, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Бре} 08-4198 
27 декември 1988 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 САДЕН МАТЕРИ-

ЈАЛ 

Член 1 
Во Законот за саден материјал („Службен весник на 

СРМ" број 10/73) во член 42 став 1 зборовите: „5.000 до 
50.000" се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 15.000.-
000". 

Во став 2 зборовите: „500 до 3.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 800.000". 

Член 2 
Во член 43 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 9.000.000". 
Во став 2 зборовите: „ЗОО до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „200.000 до 500.000". 

Член 3 
Во член 44 зборовите: „1.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „200.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „200 до 1.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 4 

Во член 45 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат 
со зборовите: „50.000 до 250.000", а зборот „граѓанин" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

984. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници, 
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што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4197 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

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

РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на растенијата од болести и 

штетници („Службен весник на СРМ" број 39/77) во член 
39 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000" се заменуваат со 
зборовите: „1.500.000 до 20.000.000". 

Во став 2 зборовите: „500 до 6.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 40 став 1 зборовите: „2.000 до 30.000" се заме-

нуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 6.000" се заменуваат со 

зборовите: „80.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 41 став 1 зборовите: „1.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „70.000 до 800.000". 
Во став 2 зборовите: „500 до 5.000" се заменуваат со 

зборовите: „60.000 до 200.000". 

Член 4 
Во член 42 зборовите: „500 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „50.000 до 250.000", а зборот „поединец" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РИБАРСТВО 

Член 1 

Во Законот за рибарство („Службен весник на СРМ" 
број 31/84 и 17/87) член 43 став 1 точката 3 се менува и 
гласи: 

„3) лови риби со разни видови мрежи заради спортски 
риболов и со други риболовни средства забранети за 
вршење на риболов, како и со огнено оружје, експлозив 
или хемиски и други средства со кои се убиваат, трујат 
или зашеметуваат рибите.". 

Член 2 
Во член 51 став 1 зборовите: „50.000 до 5.000.000 се 

заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 15.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 1.000.000". 

Член 3 
Во член 52 став I зборовите: „10.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000" 
Во став 2 зборовите: 5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „30.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 52-а зборовите: „50.000 до 150.000" се замену-

ваат со зборовите: „200.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „50.000 до 150.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 200.000". 

Член 5 
Во член 53 зборовите: „20.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите „150.000 до 250.000 за прекршок", а по зборот 
„казни" се додаваат зборовите: „за прекршок". 

Член 6 
Во член 54 став 1 зборовите: „50.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „800.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

985. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
рибарство, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4196 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Член 7 
Во член 55 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 250.000", а зборот „граѓа-
нин" се заменува со зборовите: „физичко лице". 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) лови риби со мрежи заради спортски риболов и со 

други риболовни средства забранети за вршење на рибр-
лов, како и со огнено оружје, експлозив или хемиски и 
други средства со кои се убиваат, трујат или зашемету-
ваат рибите (член 43 став 1 точка 3)". 

Член 8 
Во член 56 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000", а зборот „граѓанин" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 9 
Во член 57 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „80.000 до 230.000", а зборовите: „граѓанин 
кој" се заменуваат со зборовите: „физичко лице кое". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
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986. 
Врз основа на член 376 став I алинеја 6 ол Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Прет седа гел-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
шумите, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениеI 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4195 
27 декември 1988 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 ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ" број 

20/74 и 15/86) во член 116 став 1 зборовите: „250.000 до 
2.000.000" се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 25.000-
.000". 

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „300.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 117 став 1 зборовите: „200.000 до 1.000.000" се 

заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 15.000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „200.000 до 800.000". 

Член 3 
Во член 118 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000" се заменуваат со 

зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 119 став 1 зборовите: „20.000 до 50.000" се 

заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 5.000" се заменуваа! со 

зборовите: „70.000 до 220.000". 

Член 5 
Во член 120 став 1 зборовите: „30.000 до 60.000" се 

заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000", а зборот 
„поединец" се заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 6 
Во член 121 став 1 зборовите: „10.000 до 30.000" се 

заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000" и зборот 
„поединец" се заменува со зборовите; „физичко лице". 

Член 7 
Во член 122-а став 2 по зборовите: „сторител на пре-

кршок" се става точка, а зборовите до крајот на ставот се 
бришат. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

987. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус таво! на 

Социјалистичка Република Македонија, Пре »селан-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

заштита и користење на земјоделското земјиште, 
што Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4162 
27 декември 1988 година 

Скопје п Ј 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 ЗАШТИТА И 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за заштита и користење на земјоделското 

земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 7/86), во член 57 
С!ав I зборовите: „200.000 до 300.000" се заменуваат со 
зборови!е: „I .000.000 до 40.000.000". 

Во став 2 зборовите: „30.000 до 60.000" се заменуваат 
со зборовите: „500.000 до 1.500.000". 

Член 2 
Во член 58 став 1 зборовите: „100.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 59 став 1 зборовите: „20.000 до 60.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 500.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

988. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

тутун, 
што Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
груд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4194 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 

Член I 
Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ" број 

8/73, 26/73, 45/74 и 29/86) во член 34 став 1 зборовите: 
„200.000 до 600.000" се заменуваат со зборовите: „1.000.000 
до 25.000.000". 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 
со зборовите: „200.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 35 став 1 зборовите: „300.000 до 600.000" се 

заменуваат со зборовите: „1.200.000 до 25.000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „200.000 до 1.000.000", а зборот „прекршок" 
се заменува со зборовите: „стопански престап". 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И 

КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

Член 1 
Во Законот за квалитетот и контролата на вештачките 

ѓубриња („Службен весник на СРМ" број 10/73) во член 16 
став I зборовите: „30.000 до 50.000" се заменуваат со збо-
ровите: „3.000.000 до 15.000.000". 

Во став 2 зборовите: „500 до 1.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 800.000". 

Член 2 
Во член 17 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000" се заме-

нуваат со зборовите: „1.000.000 до 8.000.000". 
Во став 2 зборовите: „350 до 750" се заменуваат со збо-

ровите: „200.000 до 500.000". 

Член 3 
Во член 36 став 1 зборовите: „од 50.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 37 став I зборовите: „од 50.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 5 
Во член 38 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000", а зборот „граѓанин" се 
заменува со зборовите: „физичко лице". 

Член 6 
Во член 39 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.000.000". 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: „50.000 до 60.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 7 
Во член 39-а зборовите: „20.000 до 60.000" се замену-

ваат со зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

989. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРО-

ЛАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
квалитетот и контролата на вештачките ѓубриња, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4193 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Член 3 
Во член 18 став 1 зборовите: „5.000 до 10.000" се заме-

нуваат со зборовите: „600.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „250 до 500" се заменуваат со збо-

ровите : „ 100.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 19 став 1 зборовите: „1.500 до 3.000" се замену-

ваат со .зборовите: „400.000 до 1.000.000". 
Во став 2 зборовите: „150 до ЗОО" се заменуваат со збо-

ровите: „80.000 до 200.000". 

Член 5 

Во член 20 зборовите: „1.500 до 3.000" се заменуваат со 
зборовите: „400.000 до 2.000.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на социјалистичка 
Република Македонија". 

990. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
здружување на земјоделците, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4183 
27 декември 1988 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 ЗДРУ-

ЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Член 1 

Во Законот за здружување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" број 43/80), во член 131 став 1, зборовите: 
„до 500.000" се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 
24.000.000". 
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Во став 2 зборовите: „2.000 ло 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „100.000 ло 1.000.000". 

Член 2 

Во член 132 став 1 зборовите: „до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 500.000 до 2.000.000". 

Во став 2 зборовите: „до 5.000", се заменуваат со зборо-
вите: „од 100.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 133 став 1 зборовите: „до 30.000", се замену-

ваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000". 
Во став 2, зборовите: „до 3.000" се заменуваат со зборо-

вите: „од 80.000 до 200.000". 

Член 4 
Во член 134 став 1 зборовите: „до 30.000", се замену-

ваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000". 
Во став 2 зборовите: „до 5.000", се заменуваат со зборо-

вите: „од 80.000 до 200.000". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

991. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖЕЊЕ НА 

КОЗИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
забранување држење на кози, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4184 
27 декември 1988 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 ЗАБРАНУВАЊЕ 

ДРЖЕЊЕ НА КОЗИ 

Член 1 
Во Законот за забранување држење на кози („Службен 

весник на СРМ" број 16/65) во член 3 став 1 зборовите: 
„до 100.000" се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 
1.500.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат со 
зборовите „50.000 до 200.000". 

Член 2 
Во член 4 зборовите: „до 50.000" се заменуваат со збо-

ровите: „од 50.000 до 200.000", а зборовите „поединец кој" 
се заменуваат со зборовите: „физичко лице кое". 

Член 3 
Овој закон влегува вс сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

992. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
водите, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд и Соборот на општините одржани на 27 декември 
1988 година. 

Број 08-4148 
27 декември 1988 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 ВОДИТЕ 

Член 1 
Во Законот за водите („Службен весник на СРМ број 

6/81 и 37/87) во член 188 став 1 зборовите: „500.000 до 10.-
000.000" се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 45.000.-
000". 

Во став 2 зборовите: „40.000 до 500.000" се заменуваат 
со зборовите: „200.000 до 2.500.000". 

Член 2 
Во член 189 став I зборовите: „300.000 до 5.000.000" се 

заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 25.000.000". 
Во став 2 зборовите: „20.000 до 400.000" се замену-

ваат со зборовите: „1001000 до 1.500.000". 

Член 3 
Во член 190 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „80.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 191 став 1 зборовите: „100.000 до 250.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со 

зборовите: „50.000 до 200.000". 

Член 5 

Во член 192 зборовите: „100.000 до 300.000" се замену-
ваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000". 

Член 6 
Во член 193 зборовите: „50.000 до 300.000" се замену-

ваат со зборовите: „250.000 до 2.000.000".' 

Член 7 
Во член 194 став 1 зборовите: „10.000 до 60.000" се 

заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000". 

Член 8 
Во член 194-а зборовите: „100.000 до 150.000" се заме-

нуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000". 

Член 9 
Во член 195 зборовите: „5.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „25.000 до 150.000". 
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Член 10 
Во член 195-а зборовите: „50.000 до 100.000" се замену-

ваат со зборовите: „250.000 до 500.000". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

993. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИ-
ТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за давање надоместок на дел од каматата на 
кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 
1990 година, ' 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4185 
27 декември 1988 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 ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА 
НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4186 
27 декември 1988 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 УПРАВУВАЊЕ И 

КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за управување и користење на пасиштата и 

утрините („Службен весник на СРМ" број 20/74 и 28/87) 
во член 33 став 1 зборовите: „25.000 до 2.000.000" се заме-
нуваат со зборовите: „1.000.000 до 20.000.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 30.000" се заменуваат со 
зборовите: „200.000 до 1.000.000". 

Член 2 
Во член 34 зборовите: „10.000 до 60.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 3 
Во член 35 зборовите: „30.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 4 
Во член 35-а зборовите: „5.000 до 120.000" се замену-

ваат со зборовите: „100.000 до 250.000". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 1 
Во Законот за давање надоместок на дел од каматата 

на кредитите за определени намени во периодот од 1986 
до 1990 година („Службен весник на СРМ" број 44/86 и 
7/88) во член 6 по зборовите: „се намируваат" се додаваат 
зборовите: „од Републичкиот буџет", а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

994. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИС-

ТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
управување и користење на пасиштата и утрините, 

995. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРО-

ЕКТОТ „ФЕНИ" - КАВАДАРЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за обезбедување средства за намирување на 
дел од обврските создадени со изградбата на проектот 
„ФЕНИ" - Кавадарци, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4187 

;

7 декември 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с.р. Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ 
НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАД-

БАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ" - КАВАДАРЦИ 

Член 1 

Во Законот за обезбедување средства за намирување на 
дел од обврските создадени со изградбата на проектот 
„ФЕНИ" Кавадарци („Службен весник на СРМ" број 3/85, 
35/85, 44/85, 44/87, 48/87 и 42/88) во член 1 став 1 по збо-
рот „обврски" се додаваат зборовите: „на банката", зборо-
вите: „странските кредити" се заменуваат со зборовите: 
„странските и динарските кредити во вкупен износ од 39,8 
милијарди динари". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Средствата од став 1 на овој член ќе се пренесуваат на 

банките во еднакви годишни рати почнувајќи од 1989 до 
1996 година". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „16,5 милијарди динари" се бри-

шат, а зборовите: „до 1988 година" се заменуваат со збо-
ровите: „до 1996 година". 

Член 3 
Во член 3 точка 1) стапката „0,25" се заменува со стап-

ката „0,10%", во алинеја 1 стапката „0,75% се заменува со 
стапката „0,30%" и во алинеја 2 стапката „0,50%" се заме-
нува со стапката „0,20%". 

Член 4 
По член 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 

„Член 15-а 
Средствата од делот од посебниот данок на промет на 

производи што и припаѓа на Републиката во износ од 
2.500 милиони динари, издвоени на посебната републичка 
сметка од член 9 на овој закон, се пренесуваат во Репуб-
личкиот буџет". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1989 година. 

996. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕ-

НИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Црвениот крст на Македонија, 

што Собранието, на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седниците на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
декември 1988 година. 

Број 08-4177 
27 декември 1988 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 ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во насловот на Законот за положбата и овластувањето 

на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 27/77, 3/85 и 10/85) зборовите: „положбата и 
овластувањето на" се бришат. 

Член 2 
Во член 4 точката 7 се менува и гласи: 
„ги врши работите што произлегуваат од одредбите на 

Женевските конвенции за заштита на жртвите од војна од 
12 август 1949 година и од другите меѓународни обврски 
што ги презела Југославија во оваа област;". 

Член 3 
По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

„Член 4-а 
Во Црвениот крст на Македонија се формира Служба 

за барање заради вршење на работите на известување за 
жртвите на војна предвидени со Женевските конвенции за 
заштита на жртвите на војната од 12 август 1949 година, 
заради барање на лица што исчезнале поради воени наста-
ни, како и заради вршење на'други хуманитарни активнос-
ти.". 

Член 4 
Во член 9 став 1 по зборовите: „на влезница" се дода-

ваат зборовите: „и на секоја продадена грамофонска 
плоча и музичка касета, освен на грамофонски плочи и 
снимени видео касети, магнетофонски и магнетни траки 
од областа на науката, образованието и уметноста.". 

Член 5 
По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 

„Член 11-а 
Средствата за вршење на работите и задачите на служ-

бата за барање од член 2 на овој закон се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет.". 

Член 6 
По член 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-6 кои 

гласат: 
„Член 17-а 

Надзор над извршувањето на работите и задачите од 
членовите 4 и 4-а на овој закон врши републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на здравството и соци-
јалната политика. 

Член 17-6 
Црвениот крст на Македонија ја утврдува организаци-

јата, делокругот и методот на работата на Службата за 
барање.". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

997. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВ-

НИТЕ ПРИРЕДБИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
јавните собири и јавните приредби, 
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што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4151 
27 декември 1988 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 ЈАВНИТЕ 

СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ 

Член 1 
Во Законот за јавните собири и јавните приредби 

(„Службен весник на СРМ" број 44/72 и 41/85) во член 10 
став 1 зборовите: „до 50.000" се заменуваат со зборовите: 
„од 200.000 до 500.000". 

Во став 2 зборовите: „до 2.500" се заменуваат со зборо-
вите: „20.000 до 80.000" 

Член 2 
Во член 11 став 1 зборовите: „до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 50.000 до 200.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

998. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУ-

ВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
набавување, поседување и носење оружје, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на одделни седници на Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4152 
27 декември 1988 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 НАБАВУВАЊЕ, 

ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Член 1 
Во Законот за набавување, поседување и носење на 

оружје („Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/-
76, 25/76 и 15/83) во член 31 став 1 зборовите: „до 50.000" 
се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.000.000". 

Во став 2 зборовите: „до 5.000" се заменуваат со зборо-
вите: „од 50.000 до 150.000". 

Во став 3 зборовите: „до 8.000" се заменуваат со зборо-
вите: „од 80.000 до 200.000". 

Член 2 
Во член 32 зборовите: „до 8.000" се заменуваат со збо-

ровите: „од 50.000 до 150.000". 

Член 3 
Во член 33 став 1 зборовите: „до 5.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 30.000 до 100.000", зборот „поединец" се 
заменува со зборовите: „физичко лице" и зборот „кој" се 
заменува со зборот „кое". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

999. 
Врз основа на член 376 став1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
матичните книги, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4150 
27 декември 1988 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 МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 

Член 1 
Во Законот за матичните книги („Службен весник на 

СРМ" број 15/73 и 20/73) во член 4 точка 1 по зборот 
„државјанство" се додаваат зборовите: „како и единствен 
матичен број". 

Член 2 
Во член 12 точка 1 и член 14 точка 1 по зборот „раѓа-

њето" се додаваат зборовите: „единствен матичен број". 

Член 3 
Во член 16 став 1 точката на крајот се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „а кога не може да се 
утврди каде настапила смртта, истата се пријавува на 
матичарот од матичното подрачје каде што е пронајден 
умрениот". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Во случаите од став 2 на овој член, кога местото на 

закоп се надоаѓа во друга република, односно автономна 
покраина^ матичарот од матичното подрачје каде што се 
закопувсуумрениот, според прописот на социјалистичката 
република, односно социјалистичката автономна покра-
ина не/ е надлежен да изврши запишување на смртта, 
смртта се пријавува на матичарот од матичното подрачје 
каде што настапила истата". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
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Член 4 
Во член 19 точката на крајот се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите: „што го доставува органот кој го 
извршил увидот". 

Член 5 
По член 25 се додава нов член 25-а кој гласи: 

„Член 25-а 
Матичарот е должен во рок од 3 дена од денот на запи-

шувањето на смртта во матичната книга за тоа да достави 
извештај до органот на управата надлежен за внатрешни 
работи на општината на чие подрачје умрениот имал 
живеалиште. 

По добивањето на извештајот, органот на управата 
надлежен за внатрешни работи од став 1 на овој член е 
должен да ја забележи смртта во сите евиденции што спо-
ред закон ги води, а во кои лицето е запишано.". 

Член 6 
Во член 32 став 1 точка 3 зборовите: „во кое било 

последното живеалиште на умрениот" се заменува со збо-
ровите: „на раѓање на умрениот". 

Во став 2 по зборовите: „став I" се додаваат зборови-
те: „точки 1 и 2". 

Член 7 
По член 36 се додава нов член 36-а кој гласи: 

„Член 36-а 
Републичкиот орган на управата надлежен за внат-

решни работи врши надзор над водењето на матичните 
книги, како и врз издавањето на изводи и уверенија.". 

Член 8 
Во член 37 став 1 зборовите: „до 1.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 200.000 до 400.000". 
Во став 2 зборовите: „до 500" се заменуваат со зборо-

вите: „од 50.000 до 100.000". 

Член 9 
Член 38 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 30.000 до 80.000 динари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: 
1) не пријави раѓање на дете во пропишаниот рок (член 

7 став 2); 
2) не пријави лично име на дете во пропишаниот рок 

(член 8) и 
3) не постапи според одредбите од член 17 став 1 на 

овој закон. 
Со парична казна од 50.000 до100.000 динари ќе се казни 

за прекршок матичарот кој во матичните книги ќе запише 
невистинити податоци (член 21)". 

Член 10 
Во членовите 24,28 и 31 став 3 зборовите: „надлежниот 

општински орган за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи". 

Во членовите 27, 29 став 2,30 ставови I и 2, 31 став 3,40 
став 2 и 41 зборовите: „општинскиот орган за внатрешни 
работи" се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

1000. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН 

БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
единствениот матичен број на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4154 
27 декември 1988 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 ЕДИНСТВЕ-

НИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за единствениот матичен број на граѓаните 

(„Службен весник на СРМ број 20/80 и 35/ 86) во член 14 
зборовите: „1.000 до 3.000" се заменуваат со зборовите: 
„10.000 до 50.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

100! 
Врз основа на член 376 став I алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
личната карта, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на општините 
одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4155 
27 декември 1988 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 ЛИЧНАТА 

КАРТА 

Член 1 
Во Законот за личната карта („Службен весник на 

СРМ" број 15/73, 20/73, 38/85 и 37/87) во член 18 зборови-
те: „до 2.500" се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 
150.000", зборот „поединец" се заменува со зборовите: 
„физико лице" и зборот „кој" се заменува со зборот 
„кое"; 
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Член 2 
Во член 19 зборовите: „до 1.500" се заменуваат со збо-

ровите: „од 20.000 до 80.000"*, зборот „поединец" се заме-
нува со зборовите: „физичко лице" и зборот „кој" се заме-
нува со зборот „кое". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

1002 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
личното име, 

што Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го донесе на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 декември 1988 година. 

Број 08-4153 
27 декември 1988 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 ЛИЧНОТО ИМЕ 

Член 1 

Во Законот за личното име („Службен весник на СРМ" 
број 30/72 и 41/85) во член 10 став 1 зборовите: „до 30.-
000" се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 70.000". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

1003. 
Врз основа на член 338 алинеја 9 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката седница 
на сите собори одржана на 27 декември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ-
КОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија („Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" бр. 16/86), во член 217 став 
1 точката 8 се менува и гласи: 

„8. Комисија за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита". 

Точката 9 се менува и гласи: 
„9. Комисија за заштита на човековата околина". 

Член 2 
Во Глава VIII насловот на потточка 8) Комисија за 

народна одбрана и членовите 248 и 249 се менуваат и гла-
сат: 

„8) Комисија за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита. 

Член 248 
Комисијата за општонародна одбрана и општествена 

самозаштита ги следи, проучува и разгледува прашањата 
што се однесуваат на народната одбрана, територијал-
ната одбрана, цивилната заштита и општествената само-
заштита и на надлежните собори на Собранието им под-
несува извештаи со предлози на мерки што треба да се 
преземат по тие прашања. 

Член 249 
Комисијата ги разгледува предлозите за донесување на 

закони, нацртите и предлозите на закони, другите про-
писи и општи акти од надлежноста на соборите на Собра-
нието што се однесуваат на прашањата од член 248 на 
овој деловник и за своите мислења и ставови по нив им 
поднесуваат извештаи на соборите". 

Член 3 
Во Глава VIII, насловот на потточка 9) Комисија за 

следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието 
и деловниците на соборите на Собранието и член 251 се 
бришат. 

Член 4 
Во Глава VIII се додава нова потточка 9) и два нови 

члена 251 и 251-а, кои гласат: 
„9. Комисија за заштита на човековата околина. 

Член 251 
Комисијата за заштита на човековата околина ги сле-

ди, проучува и разгледува прашањата што се однесуваат 
на заштитата од загадувањето на воздухот, водите и зем-
јиштето, езерата, реките и другите споменици на култу-
рата од посебно значење за општествената заедница кои 
со закон се ставени под посебна заштита и на надлежните 
собори на Собранието им поднесува извештаи со пред-
лози на мерки што треба да се преземат по тие прашања. 

Член 251-а 
Комисијата ги разгледува предлозите за донесување 

закони, нацртите и предлозите на закони, другите про-
писи и општи аќти што се однесуваат на прашањата од 
член 251 на овој деловник и за своите мислења и ставови 
по нив им поднесува извештаи на соборите". 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат одредбите на Одлуката за избор на 
претседатели и членови на работните тела на Собранието 
на СРМ што се однесуваат на именувањето на претседа-
тел и членови нр Комисијата за следење на спроведува-
њето на Деловникот на Собранието и деловниците на 
соборите на Собранието на СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 11/87). 

Член 6 
Работите и задачите на телата на Собранието, што 

според овој деловник или посебни одлуки се укинуваат, до 
конституирањето на работните тела според овој деловник, 
ќе ги вршат постојните работни тела на Собранието. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4167 Претседател 
27 декември 1988 година н а Собранието на СРМ, 

Скопје Д Р Вулиет Старова, с.р. 
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1004. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјал исти ч ка 

Република Македонија и член 206 од Деловникот на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО 

ЕЗЕРО 

I 
Се укинува Советот за заштита на Охридското, Пре-

спанското и Дојранското Езеро. 

II 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за разрешување и именување претседател 
и членови на Советот за заштита на Охридското, Пре-
спанското и Дојранското Езеро („Службе^* весник на 
СРМ" број 43/86). 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА "СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4170 
27 декември 1988 година 

Скопје 

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

1006. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка 

Република Македонија и член 207 од Деловникот на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

I 
Се укинува Комисијата за следење на спроведувањето 

на Законот за здружениот труд. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

дану ваат да важат: Одлуката за формирање Комисија за 
следење на спроведувањето на Законот за здружениот 
труд („Службен весник на СРМ" број 9/77) и Одлуката за 
именување претседател и членови на Комисијата за сле-
дење на спроведувањето на Законот за здружениот труд. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4171 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

1005 
I Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и член 206 од Деловникот на Соб-

1 ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
I заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

I 
Се укинува Советот за просторно планирање. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат: Одлуката за формирање Совет за про-
сторно планирање („Службен весник на СРМ" број 15/76) 
и Одлуката за именување на претседател и членови на 
Советот за просторно планирање. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4169 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседате. * 

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

1007. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка 

Република Македонија и член 206 од Деловникот на Соб-
ранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО 

ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

I 
Се укинува Координационото тело за општествена 

самозаштита, 

II 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат 

да важат: Одлуката за формирање на Координационото 
тело за општествена самозаштита („Службен весник на 
СРМ" број 44/76) и Одлуката за именување претседател и 
членови на Координационото тело за општествена само-
заштита на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4168 ^ Претседател 
27 декември 1988 година н а Собранието на СРМ, 

Скопје д р в У л н е т Старова, с р. 
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1008. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка 

Република Македонија и член 255 од Деловникот на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Срборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО И ТЕХ-

НИЧКО ТВОРЕШТВО 
I 

Се укинува Советот за научно и техничко творештво. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат: 
1. Одлуката за образување Совет за научно и техничко 

творештво („Службен весник на СРМ" број 14/75) и 
2. Одлуката за именување претседател и член на Сове-

тот за научно и техничко творештво. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4178 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Кара јанов, с.р. 

1009. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка 

Република Македонија и член 255 став 1 од Деловникот на 
Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Општествено--
политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕН 

НАДЗОР 

I 
Се формира Комисија за општествен надзор како заед-

ничко работно тело на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и општествено-политичкиот собор 
(комисија). 

II 
Комисијата: 
- ги следи и разгледува општите прашања во врска со 

спроведувањето на политиката и извршувањето на зако-
ните и другите прописи и акти кои се однесуваат на распо-
лагањето со општествените средства и распределбата на 
доходот, начинот на остварувањето на правата и 
должностите на државните органи, организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организации и 
заедници; 

- им укажува на соборите на Собранието на појавите 
кои можат да имаат пошироки негативни последици и 

предлага мерки за кои смета дека би требало да се презе-
мат за заштита на општествената сопственост, за воспос-
тавување на нарушените самоуправни општествени одно-
си, како и за отстранување на други општествено-штетни 
појави; 

- соработува со самоуправните органи и органите на 
самоуправната работничка контрола во ОЗТ и влијае врз 
одговорното однесување и развојот на социјалистичките 
норми во самоуправувањето, работењето и располага-
њето со општествените средства; 

- соработува со општествениот правобранител на 
самоуправувањето и му укажува на повредите на самоуп-
равните права на работните луѓе и на ОЗТ и другите само-
управни организации и заедници или на повредите на 
општествената сопственост што ќе забележи во своето 
работење; 

- им предлага на надлежните собори да донесат препо-
раки во кои ќе укажат на појавите на кршење на уставнос-
та, законитоста и нормите на социјалистичкиот морал во 
работењето и предлага мерки кои би требало да се презе-
мат за отстранување на негативните појави; 

- ги разгледува известувањата за преземените мерки 
во врска со упатените препораки; 

- предлага донесување или измена на закони или пре-
земање други мерки потребни за отстранување на нега-
тивните и штетни појави; и 

- презема и други мерки за кои ќе ја овластат надлеж-
ните собори. 

III 
Комисијата има претседател и четиринаесет членови 

кои се избираат од редот на делегатите од трите собори на 
Собранието на СРМ и тројца членови од одделни органи 
и организации и од редот на истакнати научни и стручни 
работници. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4157 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с.р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигоровски, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов с.р. 

1010. 
Врз основа на член 362 од Уставот на СРМ и член 255 

став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ВНАТРЕШНА 

ПОЛИТИКА 

I 
Се формира Комисија за внатрешна политика, како 

заедничко работно тело на Соборот на здружениот труд, 
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Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор (Комисија). 

II 
Комисијата разгледува, проучува и претресува пра-

шања од областа на: заштитата на поредокот утврден со 
Уставот (државна безбедност); општествената самозашти-
та; републичкото државјанство; употребата на знамиња-
та; правосудството; адвокатурата; правното застапување 
и другите видови правна помош; амнестијата; здружени-
јата на граѓаните; јавните собири и јавните приредби; без-
бедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 
заштитата од пожари и од елементарни непогоди ; игрите 
на среќа; слободата на движењето и населувањето; прија-
вувањето на живеалиштето и престојувалиштето; кривич-
ната одговорност; кривичните дела, одговорноста за сто-
пански престапи и за прекршоци; набавувањето, поседува-
њето, носењето, испробувањето и обележувањето на оруж-
јето и муницијата; матичните книги; личните имиња и 
личните карти; прогласувањето на исчезнати лица за 

- умрени и докажувањето на смртта; заверката на потписи, 
ракописи и преписи и други прашања од овие области 
што се во делокруг на соборите. 

III 
Комисијата има претседател и четиринаесет членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата се избираат 

од редот на делегатите од трите собори на Собранието на 
СРМ. 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4159 Претседател 
27 декември 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Д Р Вулшет Старова, с.р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигорова«, с.р. 
Претседател 

наОпштествено-политичкиот собор, 
Петар Кара јавов, с.р. 

1011. 
Врз основа на Амандман XV точка 1 алинеја 4 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Член 1 
Во Одлуката за организацијата и делокругот на Струч-

ните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на 
СРМ" број 21/83 и број 39/86) во член 1 став 3 зборовите: 
„Совет за научно-техничко творештво" се бришат. 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„Работите и задачите на Службите на Собранието ги 

вршат: 
1. Службата на Соборот на здружениот труд, 
2. Службата на Соборот на општините, 
3. Службата на Општесгвено-политичкиот собор, 
4. Кабинетот на претседателот на Собранието, 
5. Бирото на секретарот на Собранието, 

6. Службата за информирање, документација и библио-
тека, 

7. Службата за соработка со Собранието на СФРЈ; 
8. Службата за финансиско-материјално работење, и 
9. Службата за општи работи". 

Член'3 
Членовите 21 и 22 се преформулираат во нов член 21 

кој гласи: 
„Член 21 

Службата за информирање, документација и библио-
тека ги врши стручните и другите работи за потребите на 
Собранието, неговите собори и нивните работни тела и на 
делегатите во вршењето на нивните функции во Собрани-
ето и тоа: 

- стручните работи во врска со информирањето'на 
делегациите на основните самоуправни организации и 
заедници и на општествено-пол итич ките организации за 
прашања што ќе се претресуваат на седниците на Собра-
нието, соборите и нивните работни тела, преку подготву-
вање, уредување и издавање на собраниски гласила и пуб-
ликации; 

- стручните работи во врска со информирањето на јав-
носта преку средствата за јавно информирање за работата 
на Собранието, соборите и нивните работни тела; 

- обезбедува и организира соработка со претставни-
ците на печатот и другите средства за јавно информирање, 
во остварувањето на нивните права и должности во Соб-
ранието, во врска со известувањето на јавноста за рабо-
тата на Собранието; 

- соработува со организациите од областа на инфор-
мирањето со соодветните центри во општините, во орга-
низациите на здружениот труд и во месните заедници што 
работат за информирањето на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на општествено— 
политичките организации; 

- прибирање, средување, обработување, чување, 
давање на користење и размена на информациони и доку-
ментациони податоци и материјали, обработка и презен-
тирање на информациите и податоците што содржат 
документациони материјали со цел за нивно користење, 
средување на материјали од седниците на соборите на 
собранието; работите во врска со чувањето на оригина-
лите на законите и другите акти, како и на документацио-
ниот фонд, неговото користење и микрофилму вање; 

- изготвува, по потреба, фактографии по одделни теми 
и прашања, библиографии и води картотеки - предметна 
по вид на документи, актерска и именска;4 

- за извршувањето на работите од својот делокруг 
Службата соработува и со соодветните служби на Собра-
нието на СФРЈ и на собранијата на социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини и 
општините, како и со стручни, научни и други организа-
ции; и 

- стручните работи за потребите на Комисијата за 
информирање на Собранието на СРМ. 

Со Службата за информирање, документација и библи 
отека раководи секретарот на Службата кој за својата 
работа и за работата на Службата му одговара на секрета-
рот на Собранието." 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 08-4158 Претседател 

27 декември 1988 година на Собранието на СРМ, 
Скопје Д Р Вулиет Старова, с.р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамова«, с,р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Илији Глигоров«, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Кара јанов, с.р. 
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1012. 
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 сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Соборот на 
општините, одржани на 27 декември 1988 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 СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во СР Македонија за 1989 година, 
што Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 23 
декември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4161 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот труд, н а Собранието на СРМ, 
Иван Аврамова«, с р. в У л н е т Старова, с р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с.р. 

1013. 
Врз основа на член 38 од Законот за утврдување на 

катастарскиот приход („Службен весник на СРМ" број 
28/88), Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАР-

СКИОТ ПРИХОД 

Член 1 
Се одобруваат скалите на катастарскиот приход за 

катастарските околии: Берово, Битола, Македонски Брод, 
Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, 
Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, 
Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Скопје, Струга, 
Струмица, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип. 

Скалите на катастарскиот приход се составен дел на 
оваа одлука. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да 

важи Одлуката за одобрување на катастарските скали 
(„Службен весник на СРМ" број 30/77) и Одлуката за 
валоризација на катастарскиот приход во СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ14 број 50/87). 

Член 3 
I 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија44, а ќе се применува од 1 јануари 
1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бррј 21-4230 
27 декември 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд 

Иван Аврамова«, с.р. 

СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИ ПРИХОД 

Скала на катастарски приход за катастарска култура - ориз 

Катастарска 
околија 1 2 3 

К л а с 
4 

: и 
5 6 7 * 

1. Берово _ _ _ _ _ _ _ 
2. Битола 523.400 427.500 331.600 254.200 - - - -

3. Брод Мак. - - - - - - -

4. Валандово 523.400 427.500 331.600 254.200 - - - -

5. Виница Мак. 707.100 611.200 515.300 403.300 308.800 268.100 -

6. Гевгелија 523.400 427.500 331.600 254.200 - - -

7. Гостивар - - - - - - -

8. Дебар - - - - - - -

9. Делчево - - - - - - -

10. Д. Хисар - -А - - - - -

И. Кавадарци 523.400 427.500 331.600 254.200 - - -

12. Кичево - - - - - - -

13. Кочани 748.900 653.100 557.200 443.900 349.300 - -

14. Кратово - - - - - - -

15. Кр. Паланка - - - - - - - -

16. Крушево - - - - - - -

17. Куманово 523.400 427.500 331.600 254.200 - - - -

18. Неготино 523.400 427.500 331.600 254.200 - - -

19. Охрид - - - - - - -

20. Прилеп - - - - - - -

21. Пробиштип 611.200 515.300 419.400 308.800 - - - -

22. Радовиш 611.000 556.300 460.400 349.300 _ - - -

23. Ресен - - - - - - -

24. Св. Николе 523.400 427.500 331.600 254.200 - -

25. Скопје 523.400 427.500 331.600 254.200 - - -

26. Струга - - - - - - -

27. Струмица 611.200 556.300 460.400 349.300 254.700 - - -

28. Тетово - - - - - - -

29. Т. Велес 583.400 470.000 360.000 280.000 - - -

30. Штип 748.900 653.100 557.200 443.900 - - -
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Скала на катастарски приход за катастарска култура - нива 

Катастарска 
околија 

К л а с и Катастарска 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 150.100 125.000 98.200 75.800 53.600 39.200 29.200 14.100 
2. Битола 343.600 265.800 179.000 141.000 109.800 67.100 42.300 23.800 
3. Брод. Мак. 190.000 147.400 120.600 85.400 69.700 52.000 28.500 16.600 
4. Валандово 330.100 250.700 191.500 145.200 90.400 67.000 42.700 20.100 
5. Виница Мак. 233.400 200.700 158.000 118.000 88.300 65.100 41.200 20.700 
6. Гевгелија 330.400 250.500 185.800 146.600 89.400 67.100 38.100 19.800 
7. Гостивар 384.100 305.700 227.000 171.500 118.700 76.200 45.600 25.400 
8. Дебар 230.400 170.000 135.100 93.900 71.300 54.100 38.900 19.000 
9. Делчево 155.200 130.100 100.200 76.100 56.700 39.200 31.200 14.800 

10. Д. Хисар 217.200 165.400 130.800 90.100 72.000 47.400 31.000 18.800 
11. Кавадарци 317.400 246.500 118.100 145.600 79.300 62.000 41.000 19.500 
12. Кичево 212.900 163.200 127.000 92.800 72.900 52.700 36.400 19.700 
13. Кочани 327.300 263.000 196.000 144.400 97.700 63.400 39.900 20.200 
14. Кратово 162.000 130.100 100.200 76.100 56.700 39.200 31.200 14.800 
15. Кр. Паланка 162.000 130.100 100.200 76.100 56.700 39.200 31.200 14.800 
16. Крушево 224.500 189.400 175.600 136.100 88.400 63.800 37.500 22.200 
17. Куманово 207.000 160.100 129.000 94.000 73.500 55.400 37.400 19.000 
18. Неготино 317.000 242.800 180.300 145.100 94.800 64.400 39.900 19.400 19. Охрид 285.300 221.100 171.800 114.000 85.900 53.100 36.800 20.200 20. Прилеп 235.900 200.300 178.000 138.800 96.300 66.300 38.600 23.300 21. Пробиштип 210.300 162.600 117.700 90.000 67.600 38.900 29.500 18.200 22. Радовиш 255.700 209.200 159.200 116.100 85.500 62.000 39.700 20.900 
23. Ресен 205.900 159.600 118.900 85.100 63.300 46.000 31.900 18.100 24. Св. Николе 207.300 163.300 130.000 91.400 61.400 41.900 30.000 18.600 25. Скопје 345.600 276.800 208.200 152.900 102.700 66.100 41.300 20.800 26. Струга 287.700 222.700 172.000 121.200 91.300 60.400 39.400 20.200 27. Струмица 420.600 347.500 280.200 184.800 121.800 82.500 44.000 24.000 28. Тетово 393.400 316.200 234.200 174.500 121.800 83.700 46.100 25.400 29. Т. Велес 247.900 210.900 172.000 135.400 77.800 54.700 30.500 15.800 30. Штип 210.300 162.000 131.000 106.000 82.500 56.200 34.200 19.800 

Скала на катастарски приход за катастарска култура - градина 

околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Битола 2.150.000 1.976.000 1.706.000 1.432.000 1.206.000 986.000 _ _ 
3. Брод Мак. 1.036.000 848.000 662.000 534.000 384.600 276.000 184.000 _ 
4. Валандово 3.047.000 2.864.000 2.630.500 - - - - _ 
5. Виница Мак. 1.695.000 1.512.000 1.302.000 1.085.000 856.000 _ - _ 
6. Гевгелија 3.047.400 2.865.000 2.630.500 - - - - -

7. Гостивар 2.128.000 1.835.000 1.602.000 1.389.000 1.026.000 730.000 350.000 -

8. Дебар 1.056.000 848.000 662.000 534.000 384.600 - - -

9. Делчево 1.046.000 816.000 653.000 523.000 372.400 - _ _ 
10. Д. Хисар 1.046.000 816.000 653.000 523.000 372.400 _ _ _ 
11. Кавадарци 2.465.000 2.238.000 1.047.800 816.000 595.700 - _ -

12. Кичево 1.046.000 848.000 668.600 544.000 385.600 - - _ 
13. Кочани 2.308.000 2.126.000 1.926.000 1.684.000 1.465.000 - - _ 
14. Кратово 986.000 812.000 695.600 534.000 384.600 - _ -

15. Кр. Паланка 986.000 812.000 695.600 534.000 384.600 - - _ 
16. Крушево 1.680.000 1.470.000 1.286.000 1.075.000 856.300 532.000 - _ 
17. Куманово 1.523.000 1.340.000 1.136.500 946.800 624.600 - - _ 
18. Неготино 2.320.000 2.116.400 1.864.800 1.634.500 - _ _ _ 
19. Охрид 1.680.800 1.492.600 1.301.800 1.086.500 902.000 - - _ 
20. Прилеп 1.680.000 1.492.600 1.301.800 К086.500 902.600 - _ _ 
21. Пробиштип 1.506.000 1.326.700 1.143.800 913.600 - - _ _ 
22. Радовиш 2.426.000 2.236.000 2.045.800 1.794.000 1.546.800 - _ _ 
23. Ресен - - - - - _ _ _ 
24. Св. Николе 1.523.000 1.340.000 1.136.500 946.800 624.600 - - -

25. Скопје 2.634.000 2.458.000 2.268.000 2.056.000 1.786.000 1.450.800 1.208.000 _ 
26. Струга 1.680.800 1.492.600 1.301.800 1.086.500 902.600 

1.450.800 _ -

27. Струмица 2.710.000 2.527.600 2.312.600 2.086.000 1.830.000 • - - _ 
28. Тетово 2.128.000 1.835.000 1.602.000 1.389.000 1.026.000 730.000 350.000 — 

29. Т. Велес 2.408.000 2.180.600 1.984.600 1.685.400 1.421.600 - -

30. Штип 1.695.000 1.503.400 1.316.400 1.112.600 926.800 713.600 — — 
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Скала на катастарски приход за катастарска култура - овоштарници 

Катастарска 
околија 

1. Берово 

1 

1.026.300 

2 

872.600 

3 

749.000 

К Л А 
4 

638.600 

С И 
5 

522.300 

6 

416.100 

7 

285.400 
2. Битола 1.411.800 1.244.100 1.094.400 874.800 728.100 491.100 304.500 _ 
3. Брод Мак. 1.003.000 855.400 714.800 588.400 454.400 348.600 242.600 186.100 
4. Валандово 1.377.100 1.182.500 1.090.200 871.000 639.500 518.700 _ 
5. Виница 1.150.000 990.000 870.000 700.000 600.000 400.000 250.000 _ 
6. Гевгелија 1.373.300 1.189.200 1.050.300 818.800 681.600 487.900 _ _ 
7. Гостивар 1.680.200 1.501.900 1.334.700 1.152.500 982.800 781.300 553.100 356.000 
8. Дебар 1.009.200 851.400 702.800 628.400 477.600 365.600 236.800 
9. Делчево 1.029.000 863.400 727.800 629.400 473.400 345.500 251.600 216.100 

10. Д. Хисар 1.013.000 855.400 710.800 621.400 473.400 326.600 234.600 198.100 
11. Кавадарци 1.403.300 1.211.200 1.088.300 838.800 700.600 - — _ 
12. Кичево 1.379.300 1.200.900 1.070.200 823.500 704.000 510.000 305.900 207.000 
13. Кочани 1.334.100 1.150.200 1.014.700 859.100 699.600 462.700 — _ 
14. Кратово 880.000 760.000 580.000 460.000 330.000 245.000 190.000 150.000 
15. Кр. Паланка 920.000 810.000 660.000 530.000 390.000 310.000 220.000 160.000 
16. Крушево 957.900 809.000 675.900 545.800 437.900 331.400 247.200 _ 
17. Куманово 1.141.300 987.100 847.800 691.800 554.300 403.000 _ _ 
18. Неготино 1.423.300 1.231.200 1.108.300 862.800 716.600 478.900 301.700 _ 
19. Охрид 1.653.500 1.506.600 1.351.200 1.220.400 1.044.900 767.600 411.200 _ 
20. Прилеп 1.370.900 1.188.900 1.069.200 846.300 692.200 424.700 279.500 _ 
21. Пробиштип 1.021.000 872.400 735.800 637.400 481.400 345.600 259.600 « 

22. Радовиш 1.285.100 1.133.400 993.100 835.100 686.300 465.000 _ _ 
23. Ресен 1.650.600 1.512.200 1.365.600 1.216.400 1.060.200 715.200 _ _ 
24. Св. Николе 929.700 771.300 647.800 506.800 406.200 297.400 _ _ 
25. Скопје 1.709.700 1.543.100 1.404.400 1.281.400 1.090.200 797.900 501.000 _ 
26. Струга 1.650.600 1.512.200 1.365.600 1.216.400 1.060.200 715.200 411.200 254.100 
27. Струмица 1.262.400 1.030.200 917.100 793.200 572.500 503.600 314.200 _ 
28. Тетово 1.680.200 1.501.900 1.334.700 1.152.400 982.800 781.300 553.100 _ 
29. Т. Велес 1.400.500 1.211.200 1.088.300 838.800 700.600 462.700 304.400 _ 
30. Штип 1.231.500 1.008.100 868.700 721.500 566.000 404.600 - _ 

Скала на катастарски приход за катастарска култура - интензивен овоштарник 

Катастарска К л а е и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 1.325.100 1.197.800 1.054.600 833.100 742.000 
2. Битола 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
3. Брод Мак. 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
4. Валандово 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
5. Виница М. 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
6. Гевгелија 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.900 
7. Гостивар 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
8. Дебар 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
9. Делчево 1.325.100 1.971.800 1.054.600 883.100 742.000 

10. Д. Хисар 1.325.100 1.197.800' 1.054.600 883.100 742.000 
11. Кавадарци 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
12. Кичево 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
13. Кочани 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
14. Кратово 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
15. К. Паланка 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
16. Крушево 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
17. Куманово 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
18. Неготино 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
19. Охрид 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
20. Прилеп 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
21. Пробиштиш 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
22. Радовиш 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
23. Ресен 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
24. Св. Николе 1.325.100 1.197.800 1.054.600 883.100 742.000 
25. Скопје 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
26. Струга 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
27. Струмица 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
28. Тетово 2.010.200 1.857.300 1.707.700 1.355.600 1.184.400 
29. Т. Велес 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
30. Штип 1.677.400 1.516.200 1.334.900 1.117.900 939.300 
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Скала на катастарски приход за катастарска култура - лозја 

Катастарска К л а е и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово — — _ _ _ _ _ 
2. Битола 672.500 512.800 381.400 299.900 201.700 143.300 84.800 
3. Брод Мак. 410.000 312.700 235.900 172.200 125.700 87.600 55.100 24.900 
4. Валандово 1.173.200 955.900 736.100 567.800 362.300 271.700 179.100 _ 
5. Виница Мак. 902.000 720.200 542.600 368.500 221.500 138.100 76.200 29.000 
6. Гевгелија 1.173.200 955.900 736.100 567.800 362.300 271.700 179.100 _ 
7. Гостивар 706.000 530.900 406.500 320.400 220.900 152.600 90.100 49.700 
8. Дебар 539.800 404.600 296.900 222.500 156.700 105.400 62.700 _ 
9. Делчево 404.300 307.000 226.100 160.800 123.300 83.100 50.200 _ 

10. Д. Хисар 410.000 312.600 234.700 172.400 125.600 87.900 54.100 '25.400 
11. Кавадарци 1.112.900 910.000 710.000 540.000 320.000 230.000 173.300 90.100 
12. Кичево 465.100 353.900 269.600 189.400 140.000 99.000 66.700 
13. Кочани 902.000 720.200 542.600 368.500 221.600 138.100 76.200 
14. Кратово 410.000 312.600 236.800 172.200 125.900 87.200 55.400 24.600 
15. Кр. Паланка 410.000 312.600 236.800 172.200 125.900 87.200 55.400 24.600 
16. Крушево 410.000 319.100 234.600 172.700 125.400 88.500 54.600 23.700 
17. Куманово 937.400 780.700 426.600 292.200 201.000 156.900 88.500 52.900 
18. Неготино 1.112.900 910.000 710.000 540.000 320.000 230.000 173.300 90.100 
19. Охрид 672.500 512.800 381.400 299.900 201.700 143.300 84.800 _ 
20. Прилеп 940.500 788.300 604.000 417.100 233.500 123.400 74.100 _ 
21. Пробиштип 937.400 780.700 500.100 371.400 220.100 109.100 59.800 _ 
22. Радовиш 987.400 890.700 692.700 517.000 315.300 204.700 139.500 _ 
23. Ресен 440.400 334.300 249.800 185.900 141.200 95.600 56.500 
24. Св. Николе 1.021.900 846.700 653.500 496.200 298.700 168.900 88.500 
25. Скопје 1.409.600 1.209.900 996.000 828.000 493.300 316.800 193.500 103.900 
26. Струга 666.800 507.900 385.500 291.600 201.700 143.400 84.800 _ 
27. Струмица 1.112.900 910.000 710.000 540.000 320.000 230.000 139.500 _ 
28. Тетово 706.600 538.500 407.300 321.000 220.700 152.600 90.900 _ 
29. Т. Велес 987.400 890.800 692.700 517.200 315.300 204.900 137.500 86.500 
30. Штип 1.073.800 878.900 688.800 518.200 313.200 180.900 137.500 

Скала на катастарски приход за катастарска култура - интензивни лозја 

Катастарска К л а е и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово — _ _ _ 
2. Битола 1.259.800 1.067.100 830.400 627.900 469.700 300.400 
3. Брод М. 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
4. Валандово 1.768.800 1.589.100 1.325.600 1.077.600 827.900 _ 
5. Виница М. 1.259.800 1.067.100 830.400 627.900 469.700 300.400 
6. Гевгелија 1.768.800 1.589.100 1.325.600 1.077.700 827.900 _ 
7. Гостивар 1.077.100 912.300 710.000 536.800 401.600 256.900 
8. Дебар 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
9. Делчево 1.077.100 912.300 710.000 536.800 401.600 256.900 

10. Д. Хисар 1.077.100 912.300 710.000 536.800 401.600 256.900 
11. Кавадарци 1.576.400 1.361.000 1.102.700 857.000 646.300 440.800 
12. Кичево 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
13. Кочани 1.259.800 1.067.100 830.400 627.900 469.700 300.400 
14. Кратово 1.133.800 960.300 747.400 565.100 422.700 270.400 
15. Кр. Паланка 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
16. Крушево 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
17. Куманово 1.133.800 960.300 747.400 505.100 422.700 270.400 
18. Неготино 1.576.400 1у361.000 1.102.700 857.000 646.300 440.800 
19. Охрид 1.077.100 912.300 710.000 536.800 401.600 256.900 
20. Прилеп 1.133.800 960.300 747.400 565.100 422.700 270.400 
21. Пробиштип 1.133.800 960.300 747.400 565.100 422.700 270.400 
22. Радовиш 1.460.000 1.281.500 1.000.900 747.200 _ 
23. Ресен 969.400 821.100 639.000 507.400 361.400 231.200 
24. Св. Николе 1.259.800 1.067.100 830.400 627.900 469.700 300.400 
25. Скопје 1.594.700 1.350.800 1.051.100 794.800 594.500 380.200 
26. Струга 1.077.100 912.300 710.000 536.800 401.600 256.900 27. Струмица 1.483.100 1.256.200 977.500 739.200 552.900 353.600 
28. Тетово 1.133.800 960.300 747.400 565.100 422.700 270.400 
29. Т. Велес 1.483.100 1.256.200 977.500 739.200 552.900 353.600 
30. Штип 1.259.800 1.067.100 830.400 627.900 469.700 300.400 
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Скала на катастарски приход за катастарска култура - ливади 

Катастарска К л а е и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 95.800 86.200 65.500 56.000 41.800 32.700 22.900 12.700 
2. Битола 146.200 130.500 111.400 98.500 68.400 44.600 25.700 13.400 
3. Брод. Макед. 115.500 89.100 70.500 58.600 44.900 30.900 21.400 12.700 
4. Валандово 58.300 48.400 38.800 29.400 - — . _ _ 
5. Виница Мак. 95.800 86.200 65.500 54.500 41.600 32.100 20.100 12.300 
6. Гевгелија 58.300 48.400 38.800 29.400 19.900 10.600 — _ 
7. Гостивар 144.600 126.000 107.700 93.500 64.100 45.200 28.200 14.600 
8. Дебар 95.800 86.200 65.500 56.000 41.600 32.100 22.700 _ 
9. Делчево 78.100 69.600 57.000 47.500 33.600 26.300 17.100 10.500 

10. Д. Хисар 110.400 89.000 70.600 59.200 46.500 33.400 23.800 12.600 
11. Кавадарци 58.100 48.400 38.800 29.400 19.900 10.600 — 

12. Кичево 135.200 112.200 98.200 79.500 60.900 44.900 28.200 14.400 
13. Кочани 105.000 86.300 67.600 56.900 42.000 30.900 21.200 _ 
14. Кратово 66.000 56.600 47.400 38.100 28.900 19.700 15.000 10.400 
15. Кр. Паланка 66.400 57.200 48.000 38.800 29.400 20.000 15.300 10.500 
16. Крушево 115.100 88.900 70.300 58.000 44.800 32.500 20.800 12.300 
17. Куманово 76.600 67.200 54.500 44.900 33.600 24.400 19.500 12.000 
18. Неготино 56.100 48.400 38.800 29.400 19.900 - _ _ 
19. Охрид 145.500 129.900 111.000 96.900 69.000 44.200 _ 
20. Прилеп 146.000 130.300 111.200 95.400 67.700 41.400 25.500 13.700 
21. Пробиштип 66.000 56.600 47.400 38.100 28.900 19.700 15.000 18.400 
22. Радовиш 96.000 86.200 65.500 54.500 41.600 32.200 20.100 _ 
23. Ресен 126.600 99.000 72.100 60.700 47.800 32.900 21.900 
24. Св. Николе \ 66.000 56.600 47.400 38.100 28.900 19.700 15.000 10.400 
25. Скопје 105.900 87.500 68.800. 57.400 44.600 31.700 21.900 12.200 
26. Струга 145.500 129.900 111.000 96.900 69.000 44.200 28.300 14.200 
27. Струмица 129.800 109.500 83.700 65.300 50.400 35.600 23.000 _ 
28. Тетово 148.800 130.200 111.900 97.700 68.300 45.600 28.200 14.600 
29. Т. Велес 85.100 74.000 54.500 45.300 35.200 27.100 17.700 10.300 
30. Штип 82.100 70.300 55.100 45.900 34.700 24.200 - -

Скала на катастарски приход за катастарска култура - пасишта 

Катастарска К л а с и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 24.700 20.800 17.200 13.700 11.200 8.600 6.000 4.400 
2. Битола 33.800 28.600 23.400 19.500 14.300 10.400 8.300 5.500 
3. Брод Мак. 26.000 20.800 16.900 13.000 10.400 7.800 5.200 4.400 
4. Валандово 26.000 22.900 16.900 13.000 10.400 7.800 6.200 
5. Виница Мак. 26.000 20.800 16.900 13.000 10.400 7.800 5.200 4.400 
6. Гевгелија 26.000 22.800 16.900 13.000 10.400 9.100 7.800 5.700 
7. Гостивар 29.900 23.400 18.200 13.000 10.400 7.800 6.500 5.200 
8. Дебар 29.900 23.400 18.200 14.300 11.700 8.600 6.500 5.200 
9. Делчево 23.400 20.000 16.100 10.900 7.800 5.200 4.200 2.600 

10. Д. Хисар 27.300 22.100 16.900 14.300 11.700 • 8.600 5.700 4.700 
11. Кавадарци 26.000 23.900 21.300 19.500 15.600 10.400 7.800 6.000 
12. Кичево 29.900 23.400 18.200 14.300 11.700 8.600 6.500 5.200 
13. Кочани 29.400 22.900 17.700 12.500 10.000 8.600 6.000 4.400 14. Кратово 23.400 20.000 16.100 10.900 7.800 5.200 4.200 2.600 
15. Кр. Паланка 23.400 20.000 16.100 10.900 7.800 5.200 4.200 2.600 
16. Крушево 27.300 23.400 19.500 14.600 10.400 9.100 7.300 17. Куманово 24.700 20.800 16.900 11.400 8.300 6.000 4.400 3.100 18. Неготино 26.000 22.800 16.900 13.000 10.400 9.100 7.800 6.000 19. Охрид 28.600 23.400 19.500 16.900 14.900 8.600 6.500 5.200 20. Прилеп 28.600 26.000 20.000 14.300 8.300 6.500 5.200 4.400 21. Пробиштип 24.700 20.800 16.900 11.400 8.300 6.000 4.400 
22. Радовиш 26.000 20.800 15.600 10.400 7.800 6.500 5.200 4.400 23. Ресен 28.600 26.000 20.000 14.300 8.300 6.500 5.200 4.400 24. Св. Николе 24.700 20.800 16.900 11.400 8.300 6.000 4.400 3.100 25. Скопје 29.900 23.400 18.200 13.000 10.400 7.800 6.500 5.200 26. Струга 29.800 23.400 18.200 13.000 10.400 7.800 6.500 5.200 27. Струмица 31.200 27.300 24.700 19.500 13.000 9.100 7.800 5.200 28. Тетово 29.900 23.400 18.200 13.000 10.400 7.800 6.500 5.200 29. Т. Велес 24.700 20.800 16.900 14.000 10.900 7.800 4.400 3.100 30. Штип 24.700 20.800 16.900 11.400 10.000 8.600 4.400 3.100 
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Скала на катастарски приход за катастарска култура - трстици 

Катастарски К л а е и 
околија 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Берово 
2. Битола 
3. Брод Мак. 
4. Валандово 34.600 28.800 23.000 
5. Виница Мак. 
6. Гевгелија 57.600 34.600 28.800 23.000 18.000 
7. Гостивар 57.600 34.600 28.800 23.000 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Д. Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кичево 28.800 23.000 17.200 
13. Кочани 57.600 34.600 28.800 
14. Кратово 
15. Кр. Паланка 28.800 23.000 17.200 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 51.800 47.600 40.400 34.600 23.000 
22. Радовиш 
23. Ресен 49.000 43.200 37.400 29.800 
24. Св. Николе 49.000 46.000 40.400 34.600 
25. Скопје 100.000 80.600 63.400 51.800 43.200 22.000 12.000 8.000 
26. Струга 
27. Струмица 57.600 51.800 46.000 
28. Тетово 
29. Т. Велес 
30. Штип 49.000 46.000 40.400 34.600 

Скала на катастарски приход за катастарска култура - шума 

Катастарска К л а е а 
околија 1 2 3 4 . 5 6 7 8 

1. Берово 88.100 62.300 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 
2. Битола 62.300 42.300 30.700 22.600 17.500 13.800 9.800 7.200 
3. Брод Мак. 62.300 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 
4. Валандово 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 _ _ 
5. Виница Мак. 62.300 42.300 30.700 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 
6. Гевгелија 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 _ _ 
7. Гостивар 79.400 63.000 49.400 30.700 17.500 13.800 9.800 7.200 
8. Дебар 79.400 63.000 49.400 30.700 17.500 13.800 9.800 7.200 
9. Делчево 62.300 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 

10. Д. Хисар 62.000 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 
11. Кавадарци 62.300 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 
12. Кичево 79.400 63.000 49.400 30.700 " 20.700 17.500 13.800 9.800 
13. Кочани 63.400 49.400 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
14. Кратово 63.400 49.400 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 
15. Кр. Паланка 63.400 49.400 30.700 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 
16. Крушево 63.400 49.400 30.700 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 
17. Куманово 62.000 42.300 30.700 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 
18. Неготино 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 4.000 
19. Охрид 63.400 49.400 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
20. Прилеп 62.300 42.300 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
21. Пробиштип 35.000 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 4.000 
22. Радовиш 63.400 49.400 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
23. Ресен 63.400 49.400 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
24. Св. Николе 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 4.000 
25. Скопје 63.400 49.400 30.700 20.700 13.800 9.800 7.200 6.500 
26. Струга 79.400 63.000 49.400 30.700 17.500 13.800 9.800 7.200 
27. Струмица 74.000 63.000 49.400 30.700 17.500 13.800 9.800 7.200 
28. Тетово 79.400 63.000 49.400 30.700 17.500 13.800 9.800 7.200 
29. Т. Велес 35.000 20.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 4.000 
30. Штип 42.300 30.700 15.700 10.100 7.900 6.500 5.000 4.000 
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1014. 

Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и член 1 став 2 од Деловни-
кот на Собранието на СР Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 
НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Член ! 
Во Деловникот на Соборот на здружение! труд на 

Собранието на СТМ („Службен весник на СРМ" број 16/-
78) членовите од 6 до 22 се менуваат и гласат: 

„Член 6 
Првата седница на Соборот по спроведените избори ја 

свикува претседателот на Собранието од претходниот 
состав. 

До изборот на претседател на Соборот, претседава нај-
стариот делегат по години. 

На првата седница се врши верификација на мандатот, 
се дава свечена изјава на делегатите и се конституира 
Соборот. 

Член 7 
На првата седница на Соборот, на делегатите им се 

доставуваат извештаите на изборните комисии за соодвет-
ните области на здружениот труд (изборни комисии) за 
резултатите од изборите, а потоа се избира Мандатно-и-
мунитетна комисија 

Верификацијата на мандатите на новоизбраните деле-
гати ја врши Соборот по предлог на Мандатно-имунитет-
ната комисија. 

Член 8 
МандатИо-имунигетната комисија има претседател и 

шест члена, избрани од редот на делегатите на Соборот. 
Предлог за состав на Мандатно-имунитетната коми-

сија може да поднесе претседавачот или група од десет 
делегати. 

Претседавачот и ги предава на Мандатно-имунитег-
ната комисија извештаите на изборните комисии, избор-
ните акти и евентуалните жалби од одделни избори подне-
сени до Соборот, до денот на одржувањето на седницата 
на која се врши верификација на мандатотот и уверени-
јата за избор, кои на почетокот на седницата ги прима од 
новоизбраните делегати. 

Член 9 
Мандатно-имунитетната комисија врз основа на 

извештаите на изборните комисии, изборните акти и евен-
туално примените жалби од одделни избори, ја испитува 
законитоста и правилноста на изборите, исправноста на 
уверенијата за изборот на одделен делегат и за утврдената 
состојба му поднесува на Соборот извештај со предлог на 
одлука за верификација на мандатот (одлуката). 

Извештајот со предлогот на одлуката, Мандатно-иму-
нитетната комисија, го доставува на сите членови на 
Соборот пред почетокот на продолжувањето на седницата 
на која се врши верификација на мандатот на делегатите. 

Член 10 
Соборот го разгледува извештајот на Мандатно-иму-

нитетната комисија во целост. 
Ако Мандатно-имунитетната комисија не го оспори 

мандатот на некои од делегатите, се гласа за извештајот 
во целост, а ако оспори некој мандат, прво се гласа за 
неоспорените мандати, а потоа за секој оспорен мандат 
посебно. 

Член 11 

Соборот може да го одложи донесувањето па одлуката 
и да заклучи, изборната комисија претходно да ги изврши 
пофебните согледувања заради проверка на правилноста 
на изборот и исправноста на издаденото уверение за избор 
на делегат. 

Одложувањето на донесувањето на Одлуката за вери-
фикација на о.чделни мандати не може да биде подолго од 
30 дена. 

Член 12 
Деле!а!. чиј мандат е оспорен или одлуката за верифи-

кација на неговиот мандат е одложена, има право да при-
суствува на седница на Соборот и да учествува во рабо-
тата на тие седници, без право на одлучување. 

Член 13 
По донесувањето на Одлуката претседавачот на седни-

ца га на Соборот ги повикува делегатите на кон мандатот 
им е верифициран да дадат свечена изјава. 

Тека ог на свечената изјава, што е утврден со Деловни-
кот на Собранието, го чита претседавачот. 

По читањето, делегатите во Соборот, го потпишуваат 
текстот на свечената изјава и му го предаваат на секрета-
рот на Соборот. 

Член 14 
Делегатот во Соборот на кого мандатот му е верифи-

циран, а кој не бил присутен при давањето на свечената 
изјава, нејзиниот текст ќе го потпише пред претседателот 
на Соборот, кој за тоа го известува Соборот на првата 
наредна седница. 

Член 15 
Верификацијата на мандатите на делегатите во Собо-

рот, избрани на повторните или дополнителните избори. 
Ја врши Соборот врз основа на извештајот на Изборната 
комисија за соодветната област на здружениот труд по 
предлог на Мандатно-имунитетната комисија, во соглас-
ност со одредбите на овој деловник за верификација на 
мандатите. 

Член 16 
Со верификацијата на мандатотот делегатите во Собо-

рот имаат права и должности на делегати во Собранието, 
утврдени со Уставот и Деловникот на Собранието. 

Член 17 
Пред почетокот на секоја седница на Соборот повреме-

ниот делегат го известува секретарот на Соборот за тоа 
дека е избран за одделна седница или за определен вре-
менски период. 

Секретарот на Соборот изготвува список на повреме-
ните делегати и пред почетокот на седницата му го пред-
ава на претседателот на Соборот. 

Член 18 
Пред да се премине на утврдување на дневниот ред за 

седницата на Соборот, претседателот на Соборот го 
известува Соборот за присуството на повремените делега-
ти. 

Во случај на оспорување на овластувањето на повреме-
ниот делегат Мандатно-имунитетната комисија на Собо-
рот го проверува уверението и на Соборот му поднесува 
извештај. 

Извештајот на Мандатно-имунитетната комисија, 
Соборот го усвојува без претрес. 

2. Престанок на мандатот 

Член 19 
На делегатот му престанува мандатот во случаите 

утврдени со Уставот и Законот. 
На делегатот што е отповикан, односно што поднел 

оставка, му престанува мандатот со денот кога Соборот 
со одлука ќе утврди дека мандатот му престанал со отпо-
викување, односно со уважување на оставката. 
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Во другите случаи мандатот му престанува кога ќе 
настапат околностите кои согласно со Законот повлеку-
ваат престанок на мандатот. 

Член 20 

За секој престанок на мандатот на делегатот претседа-
телот на Соборот го известува претседателот на Собрани-
ето заради распишување на избори". 

Член 2 
Членот 23 се менува и гласи: 

„Член 23 
Соборот на здружениот труд самостојно: 
- претресува прашања од интерес за работните луѓе и 

за организациите на здружениот труд и прашања од 
областа на: стопанството и финансиите што не се во рам-
ноправен делокруг со друг собор, распределбата на дохо-
дот и личните доходи; меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд и заштита при работа, донесу-
вање закони и други акти во тие области и дава автен-
тични толкувања на законите што ги донесува; 

- основа работни организации и други организации 
чија дејност е од општ интерес за Републиката; 

- презема привремени мерки на општествена заштита 
на самоуправните права и на општествената сопственост 
спрема организациите на здружениот труд и други орга-
низации чија дејност е од општ интерес за Републиката, 
како и спрема самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организцаии и заедници, определени со 
закон; 

- ги донесува, односно ги одобрува финансиските пла-
нови и завршните сметки на републичките фондови, кога е 
тоа определено со закон; 

- дава согласност на одредбите на самоуправните спо-
годби за здружување, на статутите или на другите општи 
акти на организациите на здружениот труд што вршат деј-
ност од посебен општествен интерес кога тие одредби се 
од значење за остварувањето на посебниот општествен 
интерес во вршењето на таа дејност и ги потврдува само-
управните спогодби за основање, односно статутите на 
самоуправните интересни заедници, кога е тоа определено 
со закон; 

- именува и разрешува претставници на Републиката 
во организации на здружениот труд и во други самоуп-
равни организации и заедници, како и во органи и тела, 
кога е тоа определено со закон или со друг акт на Собра-
нието; 

- претресува и одлучува по други прашања од надлеж-
ност на Собранието што не се во рамноправен делокруг со 
другите собори или со собранијата на самоуправните 
интересни заедници, односно не се во самостоен или рам-
ноправен делокруг на другите собори.44. 

Член 3 
Членовите 26 до 28 се менуваат и гласат: 

„Член 26 
Соборот на здружениот труд, Општествено-политич-

киот собор и Соборот на општините рамноправно: 
- ги донесуваат републичкиот општествен план, репуб-

личкиот буцет и завршната сметка за извршување на 
бунтот; 

- претресуваат прашања, донесуваат закони и други 
акти и даваат автентични толкувања на законите од 
областа на: народната одбрала и општествената самозаш-
тита; надворешната политика; менувањето на фаниците 
на Републиката; системот на општественото планирање; 
системот на финансирањето на општините и на Републи-
ката; побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта; регионалниот развој на Републиката; празници-
те, одликувањата и признанијата на Социјалистичка 
Република Македонија, референдумот; основите на избор-
ниот систем во организациите на здружениот труд и во 
другите самоуправни организации и заедници и изборот и 
отповикувањето на членови на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници; 

- вршат општествен надзор; и 
- донесуваат одлука за организацијата и делокругот на 

Стручните служби на Собранието. 

Член 27 
Соборот на здружениот труд и Општесгвено-политич-

киот собор рамноправно: 
- претресуваат прашања, донесуваат закони и други 

акти и даваат автентични толкувања на законите од 
областа на: системот на социјалистичките самоуправни 
општествени односи; слободите, правата и должностите 
на човекот и граѓанинот; заштитата на поредокот утврден 
со уставот и јавната безбедност; правосудството; привре-
мените мерки на општествена заштита на самоуправните 
права и општествената сопственост спрема организциите 
на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници; сопственос-
но-правнцте и другите имотноправни односи; наследува-
њето; експропријацијата и боречката заштита; 

- ги остваруваат правата на Собранието во поглед на 
одговорноста на Извршниот совет и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието и ги укинуваат 
или поништуваат прописите и другите акти на 
Извршниот совет што не се во согласност со Уставот, со 
закон или со друг пропис на Собранието; 

- основаат републички органи на управата и републи-
чки организации; и 

- одлучуваат за надоместоците на функционерите што 
ги избира, односно именува Собранието. 

Член 28 
Соборот на здружениот труд и Соборот на општините 

рамнопавно; 
- претресуваат прашања, донесуваат закони и други 

акти и даваат автентични толкувања на законите од 
областа на: просторното и урбанистичкото планирање; 
уредувањето и користењето на земјиштето и добрата во 
општа употреба, работењето и управувањето на комунал-
ните организации на здружениот труд; станбената изград-
ба, нејзиното финансирање и управувањето со станбените 
згради и становите во општествена сопственост; зашти-
тата на природата и човековата околина; безбедноста на 
патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; заштитата 
од пожари и од елементарни непогоди и игрите на среќа; 
и 

- одлучуваат за распишување на јавни заеми.". 

Член 4 
Членовите 65 до 71 се менуваат и гласат: 

„Член 65 
Соборот ги има следниве работни тела: 
1. Одбор за економски развој и финансии; 
2. Одбор за стопанство; 
3. Одбор за земјоделство и шумарство; 
4. Одбор за општествено-политички систем; 
5. Одбор за образование, наука и култура; 
6. Одбор за труд, здравство и социјална политика; и 
7. Мандатно-имунитетна комисија. 

Член бб 

Одборот за економски развој и финансии ги проучува, 
разгледува и претресува прашањата кои се однесуваат на: 

- општественото планирање, општествената репродук-
ција и распределбата на општествениот производ; 

- буџетот, финансиските планови и завршни сметки; 
- кредитно-монетарниот и банкарскиот систем; 
- политиката на даноци, придонеси, такси, самопридо-

неси и други давачки; 
- царинскиот и девизниот систем; 
- компензации, премии, регреси и стимулации; 
- политиката на распределбата на доходот и личните 

доходи; 
- издвојувањето на дел од доходот за Заеднички и 

општествени потреби; 
- побрзиот развој на стопански недоволно развиените 

краишта и регионалниот развој на Републиката; 
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- општественото книговодство, евиденцијата и статис-
тиката; 

- сопственичките и другите имотно-правни односи; 
- распишување на јавни заеми; 
- системот на финансирање на општините и Републи-

ката ; 
- функционирањето на единствениот југословенски 

пазар; и 
- политиката на економските односи со странство. 

Член 67 

Одборот за стопанство ги проучува, разгледува и пре-
тресува прашањата кои се однесуваат на: 

- состојбите, проблемите и другите прашања од зна-
чење за развојот на индустријата по фанки, групации и 
производители; 

- геолошките инстражувања на минералните сурови-
ни, нивната експлоатација и финализација; 

- производството на енергија, штедењето, супституци-
ја! а и нејзиното рационално користење; 

- просторното, урбанистичкото планирање и станбе-
ните односи; 

- прооктанската дејност и фадежништвото; 
- планирањето, финансирањето, изфадбата и други 

прашања од патното стопанство; 
- патниот, железничкиот, езерскиот, воздушниот и 

ПТТ сообраќај; 
- трговијата, прометот на стоки и услуги во земјата и 

странство; 
- организацијата на надворешно-трговската мрежа во 

земјата и странство и разните видови на стопанска сора-
ботка со странство^ 

- угостителството и туризмот; 
- развојот и унапредувањето на малото стопанство; 
- развојот и примената на научните и технолошките 

достигнувања во стопанството; 
- интбграционите процеси и другите облици на здру-

жување; и 
- други прашања од областа на индустријата, енерге-

тиката, градежништвото, сообраќајот, станбено-комунал-
ните дејности и малото стопанство. 

Член 68 
Одборот за земјоделство и шумарство ги проучува, 

разгледува и претресува прашањата кои се однесуваат на: 
- земјоделството, шумарството и водстопанството; 
- користењето на земјоделското земјиште, шумите и 

другите природни богаства; 
- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
- ловот и риболовот; 
- заштитата на животинскиот и растителниот свет; 
- здружувањето на трудот и средствата во областа на 

земјоделството; 
- следењето на состојбите со водите, одржувањето и 

.подобрувањето на режимот на водите; 
- употребата и користењето на водите; 
- развојот и користењето на хидромелиоративните 

системи; 
- следењето на хидролошките и агрометеоролошките 

мерења; 
- заштитата од градобијност; и 
- Други прашања од областа на земјоделството и 

шумарството. 

Член 69 
Одборот за општествено-политички систем ги разгле-

дува, проучува и претресува прашањата кои се однесуваат 
на: 

- системот на социјалистичките самоуправни општес-
твени односи; 

- слободите, правата и должностите на човекот и гра-
ѓанинот; 

- привремените мерки на општествената заштита на 
самоуправните права и општествената сопственост 
спрема организацииите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници; 

- наследувањето; 

- сопственосно-правните и другите имотно-правни 
односи; 

- основање републички органи на управата и републи-
чки организации; 

- менување на границите на Републиката; 
- празниците, одликувањата и признанијата на СРМ; 
- референдумот; 
- основите на изборниот систем во организациите на 

здружениот труд и во другите самоуправни организации и 
заедници и изборот и отповикувањето на членовите на 
делегациите на основните самоуправни организации и 
заедници и на делегатите во собранијата на општествено-
политичките заедници; 

- положбата, правата и должностите на републичкиот 
општествен правобранител на самоуправувањето; 

- правната положба на верските заедници; 
- одлука за организација и делокруг на Стручните 

служби на Собранието; 
- прашањата во врска со одговорноста на Извршниот 

совет на Собранието на СРМ и на функционерите кои ги 
избира или именува Собранието; и 

- други прашања од областа на општествено-поли-
тичкиот систем. 

Член 70 
Одборот за образование, наука и култура ги разгледу-

ва, проучува и претресува прашањата кои се однесуваат 
на: 

- системот и организацијата на воспитанието и обра-
зованието (предучилишно, основно, средно и високо); 

- стручните називи и академските титули; 
- системот и организацијата на научно-истражувач-

ката работа; 
- научно-истражувачката работа во практиката и 

поврзувањето на науката со стопанството и со другите 
области на општествениот труд; 

- новаторството, пронаоѓаштвото и рационализатор-
ството; 

- информатиката и техничката култура; 
- основите на организацијата на културните дејности; 
- заштитата на спомениците на културата; 
- музејската, архивската и библиотекарската дејност; 
- издавачката дејност, филмот, сценско^уметничките 

дејности; 
- изградбата на јавни споменици ; 
- системот на физичката култура; 
- печатот, радиодифузијата и другите средства за јавно 

информирање; и 
- други прашања од областа на образованието, нау-

ката и културата. 

Член 71 
Одборот за труд, здравство и социјална политика ги 

разгледува, проучува и претресува прашањата кои се 
однесуваат на: 

- здравствената заштита и здравственото осигурува-
ње; 

- системот и организацијата на здравството и здрав-
ственото осигурување; 

- производството и снабдувањето со лекови, отрови, 
медицинска опрема, санитетски уреди и материјали; 

- обезбедувањето на основните права од социјалната 
заштита; 

- системот и организацијата на социјалната и општес-
твената заштита; 

- социјалната политика; 
- популационата политика; 
- односите меѓу родителите и децата, посвојувањето и 

старателството; 
- системот на пензиското и инвалидското осигурува-

ње; 
- работните односи, заштитата при работа; 
- вработувањето; 
- личните доходи и животниот стандард; и 
- други прашања од областа на трудот, здравството и 

социјалната политика". 

Член 5 
Во член 75 зборовите: „Републичката изборна комисија 

се заменуваат со зборовите: „изборните комисии за соод-
ветната област на здружениот труд". 
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Член 6 
Постојните работни тела на Соборот ќе продолжат со 

работа до конституирањето на работните тела од член 4 
на оваа одлука. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 21 -4204 Претседател 
27 декември 1988 година на Соборот на здружениот труд, 

Скопје Иван Аврамовска с.р. 

1015. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија и точка 7 од дел III под б) 
Резолуцијата за политиката за остварувањето на Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 49/87 и 24/88), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 
1988 тодина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИ-

КАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за кредитната политика на Републиката 

за 1988 година („Службен весник на СРМ", број 7/88), во 
член 15, став 2 зборовите: „55% од есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија", се заменуваат со зборо-
вите: „45% годишно", и се додава нова реченица, која гла-
си: „На заемите од член 16 став 1 алинеи 6 и 7 не се пре-
сметува камата". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Каматната стапка од став 2 на овој член претставува 

ревалоризациона стапка". 
Досегашните ставови 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1988 I одина. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 21-4188 

27 декември 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с.р. 

ма обезбедување средства за солидарно остварување на 
задолжителните видови на здравствена заштита на насе-
лението на СР Македонија за 1989 година, што ја донесе 
Собранието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита на седницата одржана на 1 
ноември 1988 тодина. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 21-4189 

27 декември 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска с.р. 

1017. 
Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните 

интересни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 47/78, 41/81 и 15/84), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 
декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1989 

ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
е сот ласно со Одлуката за утврдување стапките на придо-
неси те на Републичката самоуправна интересна заедница 
на културата, што ја донесе Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница на културата на седни-
цата одржана на 26 декември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 21-4190 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

1016. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ~ број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 
декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИ-
ДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕ-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
е согласно со Одлуката за утврдување висината и начинот 

1018. 
Врз основа на член 57 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ" број 6/81 и 
40/87), Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИ-
ЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВА-
НИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1989 

ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за обезбедување сред-
ства во Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата за остварување додаток 
на деца во 1989 година, што ја донесе Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за преду-
ч ил и шио и основно воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата на седницата одржана на 6 
декември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 21-4191 , , - Претседател 
27 декември 1988 година н а С ^ ° Р ° Т

А
н а здружениот труд, 

С к о п ј е Иван Аврамовска с р. 
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1019. 
Врз основа на член 218 став 2 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" број 19/83), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУ-
ЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО-
ВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1989 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
е согласно со Одлуката за утврдување висината на придо-
несот од личен доход од работен однос за обезбедување 
средства во Републичката самоуправна интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата за основно образо-
вание во 1989 година, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и општес-
твена заштита на децата, на седницата одржана на 6 
декември 1988 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 21-4192 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

1020. 
Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на СР Македо-
нија, на седницата на Соборот на општините, одржана на 
27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕЛОВНИКОТ 
НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Соборот на општините на Собрани-

ето на СРМ („Службен весник на СРМ" број 16/78) членот 
23 се менува и гласи: 

„Соборот, рамноправно со Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор: 

- донесува републички општествен план; републички 
буџет; завршна сметка за извршување на буџетот и одлука 
за организацијата и делокругот на стручните служби на 
Собранието на СРМ, 

- претресува прашања, донесува закони и други акти и 
дава автентично толкување на законите од областа на: 
народната одбрана и општествената самозаштита; надво-
решната политика; менувањето на границите на Републи-
ката; системот на општественото планирање; системот на 
финансирањето на општините и на Републиката; 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените кра-
ишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, 
одликувањата и признанијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; референдумот; основите на изборниот 
систем во организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници и изборот и отпови-
кувањето на членови на делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници, 

- врши општествен надзор, 
- дава согласност: на општествениот план на Југосла-

вија; сојузните закони со кои се уредуваат односите во 
областите на кредитирањето на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни 
покраини и системот на извори на средствата за финанси-
рање на Федерацијата; за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на Федерацијата за секоја година; 
за основање на фондови и преземање на обврски на Феде-
рацијата". 

Член 2 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Соборот, рамноправно со Соборот на здружениот 

труд: претресува прашања, донесува закони и други акти 
и дава автентични толкувања на законите од областа на: 
просторното и урбанистичкото планирање; уредувањето 
и користењето на земјиштето и добрата во општа употре-
ба; работењето и управувањето на комуналните организа-
ции на здружениот труд; станбената изградба, нејзиното 
финансирање и управување со станбени згради и станови 
во општествена сопственост; заштитата на природата и 
човековата околина; безбедноста на патниот, железнич-
киот и езерскиот сообраќај; заштитата од пожари и од 
елементарни непогоди; игри на среќа и одлучува за распи-
шување на јавни заеми." 

Член 3 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Соборот самостојно претресува прашања, донесува 

закони и други акти и дава автентични толкувања на зако-
ните од областа на: урбанистичкото уредување на насел-
бите; уредувањето и употребата на градежното земјиште; 
постапката за образување на месни заедници; мировните 
совети; матичните книги; личните имиња и личните кар-
ти; прогласувањето на исчезнати лица за умрени и дока-
жување на смртта и заверката на потписи; ракописи и 
преписи; претресува одделни прашања од областа на 
самоуправувањето во општината и месната заедница и на 
меѓуопштинската соработка и други прашања што работ-
ните луѓе и граѓаните самостојно ги уредуваат во општи-
ната и во месната заедница." 

Член 4 

Членот 60 се менува и гласи: 
„Соборот ги има следниве одбори: 
1. Одбор за општествено-економски односи и развој, и 
2. Одбор за општествено-политички односи. 
Соборот има Мандатно-имунитетна комисија." 

Член 5 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Одборот за општествено-економски односи и развој 

ги разгледува, проучува и претресува прашањата што се 
однесуваат на: 1 

- републичкиот општествен план; 
- регионалниот развој на Републиката; 
- побрзиот развој на стопански недоволно развиените 

краишта; 
- просторното и урбанистичкото планирање; 
- системот на финансирање на општините и Републи-

ката; 
- републичкиот буџет и завршната сметка за извршу-

вање на буџетот; 
- распишување на јавни заеми; 
- урбанистичкото уредување на населбите; 
- уредувањето и употребата на градежното земјиште; 
- уредувањето и користењето на земјиштето и 

добрата во општа употреба; 
- одлуката за организацијата и делокругот на Струч-

ните служби на Собранието; 
- станбената изградба, нејзиното финансирање и упра-

вувањето со станбените згради и становите во општес-
твена сопственост; 

- безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот 
сообраќај; и 

- ќе расправа и по други прашања во рамките на сво-
јата надлежност." 
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Член 6 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Одборот за општествено-политички односи ги разгле-

дува, проучува и претресува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- менувањето на границите на Републиката; 
- празниците, одликувањата и признанијата на Соци-

јалистичка Република Македонија; 
- референдумот; 
- основите на изборниот систем во организациите на 

здружениот труд и во другите самоуправни организации и 
заедници и изборот и отповикувањето на членови на деле-
гациите на основните самоуправни организации и заед-
ници и на делегатите од собранијата на општествено-по-
литичките заедници; 

- одлуката за организацијата и делокругот на Струч-
ните служби на Собранието; 

- правната положба на верските заедници; 
- химната; 
- бракот, семејството и старателството; 
- образувањето и укинувањето на општините и 

утврдувањето и менувањето на нивните подрачја; 
- функционирањето и управувањето на комуналните 

организации на здружениот труд; 
- постапката за образување месни заедници; и 
- миоовните совети." 

Член 7 
Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања 

ќе работи до конституирањето на Комисијата за заштита 
на човековата околина. 

Одборот за општествено-економски односи и развој и 
Одборот за општествено-политички односи ќе работат до 
конституирањето на Комисијата за внатрешна политика и 
Комисијата за општествен надзор. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 32-4146/1 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

1021. 
Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор одржана на 27 декември 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ-
КОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧГКИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Општествено-политичкиот собор на 

Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 16/78), членот 20 се 
менува и гласи: 

„Соборот рамноправно со Соборот на здружениот 
труд и Соборот на општините: 

- донесува републички општествен план; републички 
буџет; завршна сметка за извршување на буџетот и одлука 
за организација и делокруг на Стручните служби на Соб-
ранието. 

- претресува прашања, донесува закони и други акти и 
дава автентични толкувања на законите од областа на: 
народната одбрана и општествената самозаштита; надво-

решната политика, менувањето на границите на Републи-
ката; системот на општественото планирање; системот на 
финансирањето на општините и на Републиката; 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените кра-
ишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, 
одликувањата и признанијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; референдумот; основите на изборниот 
систем во организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници; изборот и отпови-
кувањето на членови на делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници; врши 
општествен надзор. 

- дава согласност на: општествениот план на Југосла-
вија; сојузните закони со кои се уредуваат односите во 
областите на кредитирањето на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни 
покраини и на системот на извори на средствата за финан-
сирање на Федерацијата; за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на буџетот на Федерацијата за секоја годи-
на; за формирање на фондови и преземање на обврски на 
Федерацијата освен кога, според одредбите на Уставот на 
СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да фор-
мираат фондови и да преземаат обврски на Федерацијата; 
Деловникот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ". 

Член 2 

Членот 21 се менува и гласи: 
„Соборот рамноправно со Соборот на здружениот 

труд; 
- претресува прашања, донесува закони и други акти и 

дава автентични толкувања на законите од областа на: 
системот на социјалистичките самоуправни општествени 
односи; слободите, правата и должностите на човекот и 
граѓанинот; заштитата на поредокот утврден со уставот и 
јавната безбедност; правосудството; привремените мерки 
на општествената заштита на самоуправните права и 
општествената сопственост спрема организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници; сопстве-
носно - правните и другите имотно-правни односи; насле-
дувањето; експропријацијата и боречката заштита; 

- ги остварува правата на Собранието во поглед на 
одговорноста на Извршниот совет и на функционерите 
што ги избира или именува собранието и ги укинува или 
поништува прописите и другите акти на Извршниот совет 
што не се во согласност со Уставот, со закон или со друг 
пропис на Собранието; 

- основа републички органи на управата и републички 
организации; 

- одлучува за надоместоците на функционерите што ги 
избира, односно именува Собранието". 

Член 3 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Соборот рамноправно со Соборот на општините пре-

тресува прашања, донесува закони и дава автентични тол-
кувања на законите од областа на: остварувањето на 
уставната положба и рамноправноста на народностите, 
како и на припадниците на етничките групи; републич-
кото државјанство; химната; употребата на знамињата; 
бракот, семејството и старателството; наследувањето; 
образувањето и укинувањето на општини и утврдувањето 
и менувањето на нивните подрачја; здруженијата на гра-
ѓаните, јавните собири и јавните приредби; набавувањето, 
поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето 
на оружје и муниција." 

Член 4 
Членот 59 се менува и гласи: 
„Соборот ги има следниве работни тела: 
1. Одбор за општествено-политички систем 
2. Одбор за општествено-економски односи, развојна 

политика, финансирање и буџет 
3. Мандатно-имунитетна комисија." 

Член 5 
Членот 60 се менува и гласи: 
„Одборот за општествено-политички систем ги разгле-

дува, проучува и претресува прашањата што се однесу-
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ваат на: системот на социјалистичките самоуправни одно-
си; општествено-политичкиот систем; слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот; остварувањето 
на уставната положба и рамноправноста на народностите, 
како и на припадниците на етничките групи; менувањето 
на границите на Републиката; празниците, одликувањата 
и признанијата на Социјалистичка Република Македони-
ја; референдумот; основите на изборниот систем во орга-
низациите на здружениот труд и во другите самоуправни 
организации и заедници; изборот и отповикувањето на 
членови на делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници и на делегатите во собранијата на 
општествено-политичките заедници; организацијата и 
работата на републичките органи на управата и републич-
ките организации; химната; образувањето и укинувањето 
на општините и утврдувањето именувањето на нивните 
подрачја; привремените мерки на општествена заштита 
на самоуправните права и општествената сопственост 
спрема организациите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници; наследувањето; бракот, семејството и 
старателството; организацијата и делокругот на Струч-
ните служби на Собранието; остварувањето на правата на 
Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот 
совет и на функционерите што ги избира или именува 
Собранието; закони и други акти од областа на општес-
твено-политичкиот систем; сопственосно-правните и дру-
гите имотно-правни односи; експропријацијата." 

Член 6 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Одборот за општествено-економски односи, развојна 

политика, финансирање и буџет ги разгледува, проучува и 
претресува прашањата што се однесуваат на: републич-
киот општествен план; системот на општественото пла-
нирање; побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните краишта; регионалниот развој на Републиката; 
закони и други акти од областа на општествено-економ-
ските односи; сојузниот општествен план и други сојузни 
акти; републичкиот буџет; завршната сметка за извршу-
вање на буџетот; системот на финансирањето на општи-
ните и на Републиката; надоместоците на функционерите 
што ги избира, односно именува Собранието; вкупните 
средства на сојузниот буџет и другите сојузни акти; 
закони и други акти од областа на финансирањето." 

Член 7 
Членовите 62 и 63 се бришат. 

Член 8 
Одборот за финансирање и буџет ќе работи до консти-

туирањето на Одборот за општествено-економски односи, 
развојна политика, финансирање и буџет. 

Одборот за внатрешна политика ќе работи до консти-
туирањето на Комисијата за внатрешна политика. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 37-4179 
27 декември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Петар Кара јанов, с.р. 

1022. 

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 2 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста 
на Правилниците за организационите единици и система-
тизацијата на работите и работните задачи на Основните 
организации за примарна здравствена заштита „Кар-
пош"„,Гази Баба", „Чаир", „Центар" и „Кисела Вода" во 
Скопје, сите во состав на „Здравствен дом на Скопје" во 
Скопје, во деловите во кои се утврдени условите за 
извршување на работните задачи стоматолог, донесени од 
работничките совети на означените основни организации 
на здружениот труд во 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во означените основни организации на начин 
определен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје под-
несе предлог за поведување постапка за оценување зако-
нитоста на одредбите од правилниците означени во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што не било во согласност со 
Законот за здравствена заштита како услов за самостојно 
вршење на работи во здравствената заштита да се пред-
види само положениот стручен испит, а не и работното 
искуство од 1 година стекнато за време на приправнич-
киот стаж, со што се овозможувало работен однос за 
самостојно вршење работи од здравствената заштита да 
засноваат лица кои не го завршиле приправничкиот стаж 
во својство на приправници како што тоа го бара Законот, 
туку кои имаат таканаречен волонтерски стаж. 

4. На седницата Судот утврди дека во означените 
правилници како услови за извршување на работните 
задачи на стоматологот се предвидени завршен стомато-
лошки факултет и положен стручен испит. 

5. Според член 169 и 173 став 1 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83, 43/-
85, 13/86 и 50/87) здравствените работници со соодветно 
стручно образование можат самостојно да укажуваат 
здравствена заштита по завршувањето на на приправнич-
киот стаж и положувањето на стручниот испит, а според 
ставот 2 приправничкиот стаж за работниците со високо 
образование трае 1 година. Во член 174 став 1 и 2 од Зако-
нот е предвидено дека здравствените работници го пола-
гаат стручниот испит по завршувањето на приправнич-
киот стаж, кој го стекнуваат според планот и програмата 
што ги донесува Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика, а според ставот 4 здравствените 
работници по завршениот приправнички стаж додека не 
го положат стручниот испит, а најдолго една година, 
можат да вршат определени работи од здравствената 
заштита утврдени со самоуправниот општ акт на здрав-
ствената организација. Според член 175 став 1 и 2 и точка 
4 од овој закон, здравствените организации се должни да 
примаат здравствени работници-приправници на неопре-
делено време, според критериумите утврдени во Законот 
за приправници, како и приправници на определено вре-
ме. 

Од означените законски одредби, според мислењето 
на Судот, произлегува дека со Законот се утврдуваат усло-
вите за самостојно вршење на работи од здравствената 
заштита и претпоставките за положување на стручниот 
испит на здравствените работници, а не посебните услови 
за засновање на работен однос на работниците во органи-
зациите за здравствена заштита. 

Во согласност со тоа Судот оцени дека завршува-
њето на приправничкиот стаж според утврдениот план и 
програма, стекнат од здравствениот работник во својство 
на приправник на неопределено или определено време, е 
неопходен услов за полагање на стручниот испит, со чие 
положување здравствените работници стекнуваат право 
на самостојно укажување здравствена заштита. Оттука, 
положувањето на стручниот испит во смисла на Законот 
го опфаќа во себе и завршувањето на приправничкиот 
стаж во определено траење. 
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Врз основа на изнесеното Судот утврди дека не може 
да се постави прашањето за согласноста на оспорените 
одредби од Правилниците со означените одредби од Зако-
нот, затоа што со предвидувањето на стручниот испит 
како посебен услов за извршување на работните задачи на 
стоматологот е опфатен и приправничкиот стаж неопхо-
ден за негово положување. 

Во однос на прашањето, пак, дали со примената на 
овие законски одредби, па и одредбите од Правилникот за 
приправнички стаж и стручните испити на здравствените 
работници, донесен од Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика („Службен весник на СРМ" бр. 
28/84) се овозможува полагање на стручниот испит и без 
завршување на приправничкиот стаж во смисла на Зако-
нот, туку по завршувањето на таканаречениот волонтер-
ски стаж, Судот, согласно член 419 од Уставот на СР 
Македонија, не е надлежен да одлучува. 

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

У.бр. 94/88 
2 ноември 1988 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1023. 
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 16 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 64 став 1 алинеја 3 и 4 од 
Статутот на Работната организација Музеј на град 
Скопје во Скопје, донесен со референдум на 7 
декември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна' организација на 
начин предвиден за објавување наѓ самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста на 
член 64 став 1 алинеја 3 и 4 од статутот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што овие одредби 
не биле во согласност со уставните начела на еднак-
воста и за достапноста на секое работно место и 
функција во општеството на секого под еднакви 
услови. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспоре-
ните одредби од Статутот како услови за имену-
вање на индивидуален работоводен орган се пред-
видени морално-политички квалитети и организа-
торски способности за раководење, при што не се 
предвидени критериуми за утврдување на организа-
торските способности на кандидатите. 

5. Во Оддел И став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија е утврдено дека неприкосновената 
основа на положбата на човекот ја сочинува, меѓу 
другото, и еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите на луѓето, а во член 210 став 30 од 
Уставот е предвидено дека на секој граѓанин под 
еднакви услови му се достапни секое работно место 
и функција во општеството. Според член 120 став 1 
од Законот за здружениот труд работен однос може 
да заснова секој оној што ги исполнува условите 
што работниците во основната организација ќе ги 
утврдат според потребите на процесот на трудот, 
условите на трудот, работите и работните задачи во 

таа организација, во согласност со самоуправниот 
општ акт и со законот. 

Врз основа на означените уставни и законски 
одредби, Судот смета дека предвидувањето на 
морално-политичката подобност, како посебен 
услов за засновање работен однос односно за име-
нување на индивидуален работоводен орган, нема 
основ во уставот, ниту во законот, освен за вршење 
определени функции утврдени со Уставот. Освен 
тоа, личниот однос на граѓаните кон вредностите 
на социјалистичкото општество, што е основ за 
оценка за нивната морално-политичка подобност, 
не е во суштествена врска со процесот на трудот, 
условите на трудот и работите и работните задачи 
што се вршат во организацијата на здружениот 
труд, па затоа не може да се поставува како услов за 
остварувањето на правото на вршење определени 
работи или функции. Согласно член 251 став 2 од 
Уставот на СР Македонија само со закон се опреде-
лува во кои случаи и под кои услови користењето 
на слободите спротивно на уставот повлекува огра-
ничување или забрана на нивно користење, како 
што е тоа предвидено во член 484 од Законот за 
здружениот труд, според кој достапноста на фун-
кцијата индивидуален работоводен орган е ограни-
чена на одредено време за лица кои се осудувани за 
определени кривични дела и на определени казни, 
односно кога се исполнети другите услови предви-
дени со тој член. 

Исто така, врз основа на означените уставни и 
законски одредби, Судот смета дека организатор-
ските способности можат да се предвидат како 
посебен услов за засновање работен однос во 
смисла на член 120 од Законот за здружениот труд, 
доколку со Самоуправниот општ акт се предвидени 
објективни критериуми за утврдување на тие спо-
собности. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се предвидени такви критериуми се создава мож-
носта од субјективна оценка на организаторските 
способности на кандидатите, со што се попречува 
остварувањето на уставните начела на еднаквоста и 
за достапноста на секое работно место и функција 
во општеството на секого под еднакви услови. 

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

У.бр. 162/88 
16 ноември 1988 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1024. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 

од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки 
на седницата одржана на 23 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 53 точките 1,2,3,4,5 и 6 од 
Правилникот за решавање на станбените прашања на 
работниците во Основната организација на здружениот 
труд „Чевлара", во состав на Работната организација 
„Газела" во Скопје, донесен со референдум на 13 февруари 
1984 година, во време на важењето не биле во согласност 
со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбени 
односи. 
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2. Оваа одлука има правно дејство како и одлуката со 
која се укинува самоуправниот општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во означената основна организација на здруже-
ниот труд на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со 
предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на член 
53 точките I, 2, 3, 4, 5 и 6 од актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што двојно е вреднуван станбениот 
статус на работникот и што основот работен придонес и 
дополнителните основи за распределба на станови имаат 
доминантно влијание во однос на станбениот статус на 
работникот. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Пра-
вилник престанал да важи на 26 јуни 1987 година со доне-
сувањето на нов Правилник, па со оглед на тоа што од 
престанокот на важењето до поведувањето на постапката 
не поминало повеќе од 1 година, согласно член 419 став 2 
од Уставот на СР Македонија, исполнети се условите за 
оценка на неговата уставност и законитост во време на 
важењето. 

Понатаму, Судот утврди дека во член 53 точка 1 и 2 
се утврдени основите „станбена состојба" и „правен 
основ", при што за двата основа се предвидени и вредну-
вани исти подоснови и тоа лице без стан или потстанар, 
живее кај родители и носител на станарско право, односно 
живее во општествен стан. Од изнесеното произлегува 
дека со одделни подоснови е двојно вреднувана станбе-
ната состојба на работникот. 

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР 
Македонија неприкосновената основа на положбата и 
улог ата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднак-
воста на правата, должностите и одговорностите на 
луѓето во согласност со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што со ©спорниот член 53 точките 1 
и 2 двојно се вреднувани исти подоснови и на тој начин 
според мислењето на Судот работниците се доведуваат во 
нееднаква положба, Судот утврди дека тие не се во соглас-
ност со означеното уставно начело. 

6. Исто така, Судот утврди дека во точката 3 на член 
53 од Правилникот во рамките на основот работен придо-
нес се предвидени школската подготовка и одговорноста 
за извршување на работите и работните задачи и се вред-
нувани со поголем број бодови од тие што се предвидени 
за основот станбена состојба. Во точките 4, 5 и 6, пак, од 
истиот член од Правилникот се вреднувани основот 
минат труд и дополнителните основи (број на членови на 
семејството и просечен месечен приход по член на семеј-
ството) со еднаков број бодови како и основот станбена 
состојба. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 27/86) дава-
телот на стан на користење односно работниците во 
основната организација на здружениот труд во самоуп-
равниот општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за 
определување редот на првенство за добивање на стан, 
при што, според мислењето на Судот, согласно уставното 
начело изразено во член 13 од Уставот на СР Македонија, 
според кој трудот и резултатите од трудот ја определу-
ваат материјалната и општествената положба на човекот 
врз основа на еднакви права и одговорности, се должни 
покрај социјално-економските основи да предвидат и 
основи што се поврзани со придонесот на работникот во 
работата. Меѓутоа, придонесот на работникот во рабо-
тата не може да се изрази само преку школската подго-
товка и одговорноста на работникот без да се поврзе со 
постигнатите резултати во работата. Исто така, тргну-
вајќи од уставното начело на заемност и солидарност 
предвидено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР 
Македонија, придонесот, како основ за распределба на 
станови не може да има доминантно влијание во однос на 
основите што го изразуваат станбениот статус на работ-
никот. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај основот 
придонес во работата е изразен само преку школската 
подготовка и одговорноста на работникот, како и со оглед 
на тоа што овој основ и основите минат труд, број на чле-
нови на семејството и просечен месечен приход по член на 
семејството имаат доминантно влијание во однос на стан-

бена та состојба на работникот, Судот утврди дека член 53 
точките 3,4,5 и 6 од Правилникот не се во согласност со 
означените уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како во точ-
ката I од оваа одлука. 

У.бр. 110/88 
23 ноември 1988 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1025. 
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 охтукн, 
на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 54 од Правилникот за заед-
ничките основи и мерила за стекнување и распоредување 
на доходот и чистиот доход и распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците во Основната организација на здружен труд 
Фабрика за плетени ткаенини „Штип" во Штип, во состав 
на Работната организација за производство на памучни 
ткаенини „Политекс" во Скопје, со референдум одржан на 
4 автуст 1987 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на само-
управување на општина Штип, со предлог поднесен до 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на член 54 од Правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се предви-
дува да не му се исплатува надоместок на работник кој ти 
извршува работите и работните задачи на службено отсаг-
ниот работник, како и на работник кој врши замена на 
отсустен работник помалку од 15 дена, што не било во 
согласност со уставното начело на распределба според 
трудот и било во спротивност со член 92 од Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 54 став 1 
од Правилникот е предвидено работникот кој е службено 
отсустен да го заменува работник кој по природата на 
работата е најблизок, а за таква замена не му припаѓа 
никаков надоместок. Ставот 2 од овој член, пак, предви-
дува дека при замена на работник кој е на годишен одмор 
или на други отсуства подолги од 15 дена му припаѓа 
личен доход кој е поповолен за него, од што произлегува 
дека при замена пократка од 15 дена на работникот не му 
припаѓа зголемен личен доход за извршување на работите 
и работните задачи на отсутниот работник. 

5. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 
од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој 
работник, во согласност со начелото на распределба спо-
ред трудот, му припаѓа од доходот на основната органи-
зација личен доход според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Личниот доход на работникот, пак, според мисле-
њето на Судот, во секој конкретен случај се определува, 
помеѓу другото, во зависност и од обемот на работите и 
работните задачи што ги извршува работникот, како и од 
резултатите од трудот што ги постигнал во извршува-
њето на тие работи и работни задачи. 

Притоа, Судот смета дека секој вложен труд во орга-
низацијата треба соодветно и да се вреднува, а за начинот, 
односно за основите и мерилата за тоа вреднување одлу-
чуваат самоуправно работниците во основната организа-
ција. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај е предви-
дено работникот кој го заменува службено отсутниот 
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работник ла нема право на надоместок и што не е предви-
ден надоместок за извршување на работните задачи на* 
работникот кој го заменува отстатниот работник до 15 
дена, Судот утврди дека член 54 од "Правилникот не е во 
согласност односно е во спротивност со означените 
уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното. Судот одчтучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 143/88 
16 ноември 1988I одина 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1026. 
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 14 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 95 од Правилникот за заедни-
чки основи и мерила за самоуправно уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
чистиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка и други надоместоци 
на работниците во Керамичката индустрија „Киро Ќучук44 

во Титов Велес, донесен со референдум на 13 октомври 
1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во означената работна организација на начин 
определен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
43/88 од 26 октомври 1988 година, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на член 95 од правилни-
кот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за неговата согласност со уставното 
начело на еднаквост. 

4. На седницата Судот утврди дека во, член 95 од 
Правилникот е предвидено работната организација да 
обезбедува надоместок на трошоците за превоз при одење 
и доаѓање од работа од седиштето на работната организа-
ција - Титов Велес до местото на работните единици во 
висина на трошоците за превоз во градскиот сообраќај, 
доколку таков превоз не биде обезбеден со возила на 
работната организација, а трошоци во иста висина не се 
предвидени и за другите работници кои патуваат од други 
места до работните единици и обратно. 

Според член 80 став 1 од Законот за здружениот труд 
и член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и 
дохрд („Службен лист на СФРЈ44 бр. 72/86, 12/87, 65/87 и 
87/87) право е на работниците во организациите на здру-
жениот труд да одлучуваат за материјалните трошоци 
што се надоместуваат од вкупниот приход, меѓу кои и за 
трошоците за одење и враќање од работа и да го утврдат 
нивниот вид и висина. Притоа, според мислењето на 
Судот, согласно уставното начело на еднаквост утврдено 
во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уста-
вот на СР Македонија, кога таков надоместок е предви-
ден, правото на надоместок на трошоците за превоз, под 
еднакви услови, треба да го имаат сите работници. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од- Правил-
ни иот правото на надоместок на трошоците за превоз е 
утврдено само за работниците кои користат јавен превоз 
од седиштето на Керамичката индустрија „Киро Ќучук44 

во Титов Велес до работните единици, а трошоци во иста 
висина не се предвидени и за другите работници кои 
имаат трошоци за превоз од други места до работните 
единици, Судот утврди дека тој не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 
У.бр. 43/88 
14 декември 1988 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на уставниот суд на Македонија 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1027. 
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 7 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

СЕ УКИНУВА член 16 алинеја 1 и 3, член 18 и член 
32 алинеја 14 и 15 од Одлуката за доделување и уредување 
на градежно земјиште, донесена од Собранието на 
општина Дебар на 31 октомври 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во „Службен гласник на општината Дебар4*. 

3. Уставниот суд на Макдонија, со решение У.бр. 
113/88 од 28 септември 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите од 
Одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Законот за фадежно земјиште. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 алинеја 
1 од одлуката е предвидено дека приоритет во определу-
вање на најповолен конкурент за доделување на градежно 
земјиште има оној кој ќе понуди поголем износ на тро-
шоци за комунално уредување на градежното земјиште. 

Согласно член 8 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ44 бр.10/79) собранието на 
општината, во рамките на своите права и должности 
утврдени со Уставот и законот, врз основа на усогласени 
интереси и заеднички утврдени потреби, можности и 
услови за развој на населбите како комплексни животни 
работни средини, се грижи и обезбедува рационално 
користење на градежното земјиште во согласност со про-
сторните и урбанистичките планови, како и остварува-
њето и употребата на градежното земјиште. 

Според член 40 од означениот закон за уредување на 
градежното земјиште се донесува програма, во која, 
покрај другото, се утврдува и пресметка на трошоците за 
уредување на градежното земјиште, кои согласно член 41, 
пак, ги поднесуваат, покрај другите и инвеститорите, 
односно лицата кои градат. 

Според член 42 од Законот, за уредување на градежно 
земјиште се плаќа ндоместок кој се утврдува со договор. 
Износот на надоместокот се утврдува сразмерно со вкуп-
ните трошоци за уредување на поголеми комплекси на 
градежното земјиште, земајќи ја предвид намената, 
положбата и другите посебни својства. 

Од изнСените законски одредби според мислењето на 
Судот произлегува дека прашањата што се однесуваат на 
условите за доделување на градежно земјиште треба да 
произлезат од потребите, можностите, и условите за раз-
вој на општината, во која ќе се задоволуваат потребите на 
работните луѓе и граѓаните, а висината на надоместокот 
за уредувањето градежно земјиште, пак, треба да биде 
резултат на трошоците вложени за уредување на земјиш-
тето според програмата за уредување на тоа земјиште. 

Со оглед на тоа што во член 16 алинеја I од Одлуката 
е предвидено приоритет за доделување на градежно зем-
јиште да имаат лицата кои ќе понудат поголем' износ на 
трошоци за уредување, на градежното земјиште, неза-
висно од трошоците предвидени во програмата со што, се 
отстапува од начинот на утврдување на надоместокот 
предвиден со закон, според мислењето на Судот, овие 
одредби од Одлуката не се во согласност со Законот за 
градежното земјиште. , 

5. Исто така, Судот утврди дека во член 16 алинеја43 
и член 18 од Одлуката е предвидено Извршниот совет на 
Собранието на општината да може да предвиди и други 
услови и критериуми за доделување на градежно земјиш-
те. 
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Според член 37 став 1 од Законот за градежно зем-
јиште условите за доделување на градежното земјиште ги 
пропишува Собранието на општината. 

Со оглед на тоа што во оспорените членови е предви-
дено и Извршниот совет да пропишува и други услови за 
доделување на градежно земјиште, Судот утврди дека 
овие одредби од Одлуката не се во согласност со означе-
ната одредба од Законот. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 алинеја 14 
и 15 од Одлуката е предвидено со непосредна спогодба 
градежно земјиште да може да биде доделено и на дефи-
цитарни кадри и на заслужни граѓани, за што оценка дава 
Извршниот совет на Собранието на општината. 

Со оглед на тоа што означените одредби од Одлуката 
се предвидува градежно земјиште да се доделува со непос-
редна спогодба на дефицитарни кадри и на други граѓани, 
без однапред да се утврдат објективнзирани критериуми 
за тоа кои се тие кадри односно граѓани, Судот смета дека 
тие се ставаат во поповолна положба во однос на другите 
работни луѓе и граѓани, што не е во согласност со устав-
ното начело на еднаквост содржано во Оддел II став 3 
алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македо-
нија. 

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

У.бр. 113/88 
7 декември 1988 година 
С к о п ј е 
» Претседател 

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

1028. 
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 седниата одржана на 7 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 64 алинеја 1, член 68 и член 70 
од Правилникот за решавање на станбените прашања на 
работниците, донесен од работниците во Трговската 
работна организација „Гостиварска трговија44 во Гости-
вар, со референдум одржан на 5 септември 1986 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на само-
управувањето на општина Гостивар поведе постапка пред 
Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и 
законитоста на оспорените членови од правилникот озна-
чен во точка 1 од оваа одлука, затоа што при распредел-
бата на солидарни станови основот станбена состојба 
нема доминатно влијание, туку такво влијание имаат 
основите работен стаж и здравствена состојба, што не 
било во согласност со уставното начела на заемност и 
солидарност. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорените 
одредби се наоѓаат во делот од правилникот во кој се 
утврден основи и мерила за рспределба на станови од 
средствата на солидарност, при што по основите работен 
стаж и здравствената состојба е определен поголем број 
на бодови од бодовите определени по основот станбена 
состојба. 

Согласно член 438 став 1 од Законот за здружениот 
труд и членовите 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 27/-
86) основите и мерилата за распределба на средствата за 
заедничка потрошувачка, во кој спаѓаат и средствата за 
солидарна станбена изградба, самоуправно ги утврдуваат 
работниците во основната организација со самоуправен 
општ акт донесен со референдум. Притоа, според мисле-
њето на Судот работниците се должни да го почитуваат 
уставното начело на заемност и солидарност во Оддел II 

став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, кое во 
областа на распределбата на станови се изразува со обез-
бедување на решавачко влијание на основот станбена сос-
тојба. 

Со оглед на тоа што според означените одредби од 
Правилникот решавачко влијание при распределбата на 
„солидарни" станови имаат основите работен стаж и 
здравствена состојба, а не основот станбена состојба, 
Судот утврди дека тие не се во согласност со означеното 
уставно начело на заемност и солидарност. 

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

У.бр. 147/88 
7 декември 1988 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 

1029. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 

став 1 и член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Макд^онија и за правното дејство на неговите одлуки, 
по јавната расправа, на седницата одржана на 1 декември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 20 од Законот за привре-
мените мерки на општествената заштита на самоуправ-
ните права и општествената сопственост („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 22/85) не е во согласност со Уставот на 
СР Македонија. 

2. Собранието на СР Македонија во рок од шест 
месеци од денот на доставувањето на оваа одлука ќе ја 
усогласи со Уставот на СР Македонија одредбата озна-
чена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У.бр. 
263/85 од 20 април 1988 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста на член 20 од Законот означен во точката 
1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот на СР Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член* 20 од 
Законот е предвидено индивидуалниот работоводен 
орган, односно претседателот и членовите на колегијал-
ниот работоводен орган, лицата со посебни овластувања и 
одговорности, членовите на работничкиот совет, 
извршниот орган, дисциплинската комисија и органот на 
самоуправната работничка контрола, кој со одлука за пре-
земање привремени мерки биле сменети односно разреше-
ни, не може да бидат избрани во овие органи во истата 
или друга организација односно заедница за време од две 
години од денот на нивното сменување, односно разрешу-
вање. 

5. Во член 47 и 145 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено дека спрема организацијата на здружениот 
труд или друга самоуправна организација односо заед-
ница во која побитно ќе се нарушат самоуправните односи 
или која потешко ќе ги оштети општествените интереси 
или не ги извршува со закон утврдените обврски, собрани-
ето на општината односно Собранието на СР Македонија, 
под услови и во постапка утврдени со закон, може да пре-
земе привремени мерки на општествена заштита на само-
управните права и општествената сопственост, како што 
се распуштање на работничкиот совет, распуштање на 
извршните органи и сменување од должноста нз работо-
водните органи и работниците на раководни работни мес-
та^ да именува привремени органи со права и должности 
утврдени со закон, привремено да го ограничи остварува-
њето на определени самоуправни права на работните луѓе 
и на органите на управување и да преземе други со закон 
утврдени мерки. 

Според член 206 став 3 од Уставот на СР Македонија 
работникот во ортанизацијата на здружениот труд, како и 
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работниот човек во сите облици на здружување на трудот, 
средствата и интересите има право да избира и да биде 
избран за член односно за делегат во органот на управува-
њето на организацијата, а согласно член 210 став 3 од 
Уставот на секој граѓанин под еднакви услови му се 
достапни секое работни место и функција во општеството. 
Според член 251 став 2 од Уставот со закон се определу-
ваат случаите и условите под кои користењето на слобо-
дите и правата против основните вредности и односи 
утврдени во тој член од Уставот повлекува ограничување 
или забрана на нивното користење. 

Во член 126 став 1 од Уставот е утврдено начелото на 
личната одговорност на секој работник за совесно вршење 
на самоуправувачките функции, а според став 5 на овој 
член личната одговорност на членовите на колегијалннте 
орЈани во организациите на здружениот труд се утврдува 
во зависност од нивното влијание врз донесувањето и 
извршувањето на одлуките. Според член 170 став 3 од 
УсЈавот, пак, личната одговорност на носителите пз јав-
ни, самоуправни и други функции се изразува во мож-
носта тие да бидат отповикани или сменети од тие фун-
кции. Според ставот 4 на овој член со закон и со самоуп-
равни акти се утврдуваат видовите и условите на одговор-
носта на носителите на овие функции, како и начинот и 
постапката за остварување на нивната одговорност. Сог-
ласно Амандманот I став 3 на Уставот на СР Македонија 
секој член на колективниот орган лично е одговорен за 
својата работа и, во согласност со своите права и 
должности, за работата и одлуките на тој орган. 

6. Од одредбите на член 47 и член 145 од Уставот! 
произлезеа дека привремените мерки, кога се исполнети 
условите утврдени во Уставот и законот, сс преземаат со 
конкретна одлука на собранието на општината односно 
на Републиката по претходно задолжително прибавено 
мислење од синдикатот и другите општествено-политички 
ортанизации за оправданоста на нивното преземање. При-
тоа, според мислењето на Судот, од овие уставни одредби 
не произлегува овластување со законот да се предвидат и 
правни последици од веќе преземени привремени мерки 
што настапуваат по сила на законот, а со кои со офани-
чува или забранува користењето на слободите и правата 
на работните луѓе. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 20 од Зако-
нот отраничувањата на определени права на работните 
луѓе се предвидени како правни последици, кои настапу-
ваат по сила на законот, од веќе преземени привремени 
мерки, а не како вид на привремени мерки што ги презема 
собранието на општината односно на Републиката под 
условите предвидени со Уставот и со законот, Судот 
ут врли дека тој не е во согласност со член 47 и член 145 од 
Уставот. 

Понатаму, со оглед на тоа што со оспорениот член 20 
од Законот се ограничуваат определени права на пое-
динци односно носители на самоуправни и други фун-
кции, а не на работните луѓе во организациите како колек-
тивитет и што тие ограничувања се протегаат и надвор од 
организациите на здружениот труд спрема кои се презе-
мени привремените мерки, а во Законот, освен за колек-
тивната односно одговорноста на органите на организа-
циите на здружениот труд, не се предвидени услови и 
постапка за утврдување на личната одговорност на работ-
ните луѓе како индивидуални или членов на колектив-
ните органи за состојбите кои ја довеле организацијата на 
здружениот труд во положба спрема неа да бидат презе-
мени привремени мерки, Судот утврди дека овој член од 
Законот не е во согласност и со член 126 став 3, 170 став 3 
и 4 од Уставот и со Амандманот 1 став 3 на Уставот на СР 
Македонија. 

Исто така, според мислењето на Судот, ограничува-
њето на избирачкото право и достапноста на сите работни 
места и функции на секого под еднакви услови од член 206 
став 3 и член 210 од Уставот, на начин како што е предви-
дено во оспорениот член 20 од Законот, нема основ ни во 
член 251 од Уставот, затоа што според овој член од Уста-
вот вакви ограничувања на правата на работните луѓе 
можат да настанат само како правна последица од сан-
кции за користење на слободите и правата заради загрозу-
вање на основните односи и вредности на општеството 
утврдени во тој член од Уставот. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката ! од оваа одлука. 
У.бр. 263/85 Претседател 
1 декември 1988 година на Уставниот суд на Македонија 
С к о п ј е Д Р Фиданчо Стоев, с.р. 

1 0 3 0 , 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од 

Законот за основите на поставката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство т неговите одлуки, на 
седницата одржана на 7 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Заклучокот донесен од Претседател-

ството на Ловечкото друштво „Тиквеш44 во Кавадарци на 
23 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објаве во „Службен весник на 
СРМ" и во Ловечкото друштво на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
135/88 од 13 октомври 1988 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност" со член 168 став 1 од Уставот на СР 
Македонија и член 15 од Законот за ловство („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/73,17/73 н 26/80) 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
Заклучок е пропишано запечатување на ловното оружје за 
време на ловостојот. * 

5. Според член 168 став 1 од Уставот на СР Македонија 
само со закон и со одлука на собрание на општината 
заснована на закон, покрај ва организацијата на здруже-
ниот труд и на други организации и заедници, и на здру-
женијата на граѓаните може да им се довери со свои акти 
да уредуваат определени односи од поширок интерес во 
областа на својата дејност и да решаваат во поединечни 
предмет и за определени права и обврски и да вршат други 
јавни овластувања. 

Од оваа уставна одредба произлегува дека ловечкото 
друштво, како здружение и.* граѓани, само со закон и со 
одлука на собранието на општината заснована на закон, 
мож« да биде овластено со свои акти да уредува опреде-
лени односи од поширок интерес и да решава за поеди-
нечни права и обврски. Со член 15, пак, од Законот за лов-
ство се определува времето на ловостојот на дивечот, 
меѓутоа, со оваа и со другите одредби од Законот не е 
предвидено за време на ловостојот се врши запечатување 
на ловечкото оружје и не е дадено овластување на опреде-
лени органи и организации со свои акти да предвидат 
запечатување на тоа оружје. 

Со оглед на тоа што со оспорениот акт е предвидено 
запечатување на ловечкото оружје за време на ловостојот 
без основ во законот, Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност со член 168 став 1 од Уставот на СР Македонија и 
член 15 од Законот за ловство. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката I од оваа одлука. 

У. бр. 135/88 
7 декември 1988 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

1031« 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 

алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата од 14 декември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за обезбе-

дување дополнителни средства за инвестиционо одржу-
вале на локални патишта на подрачјето на општина 
Крива Паланка, склучена од Собранието на општината 
Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за патишта и Шумското стопан-
ство „Осогово" од Крива Паланка, на 21 јули 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
РМ", „Службен гласник на општина Крива Паланка", во 

општинската самоуправна интересна заедница за 
•атишта и во означеното шумско стопанство на начин 
|редвиден за објавување на самоуправните општи акти. 
' 3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 

/̂88 од 7 септември 1988 година, поведе постапка за оце-
'ување законитоста на самоуправната спогодба означена 
6 точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
рстави прашањето за нејзината согласност со Законот за 
атишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80,26/80, 18/82 
,13/86). 

^ 4. На седницата Судот утврди дека со член I и 2 од 
оспорената спогодба се предвидува наплата по 4% на 
цената на огревното и техничкото дрво за секој продаден 
кубен метар и здружување на овие средства во Општин-
ската самоуправна интересна заедница за патишта со 
намена за одржување на локалните патишта, утврдени со 
одлука на Собранието на општина Крива Паланка број 
02-33/1 од 8 април 1983 година. 

5. Според членовите 94 до % од Законот за патишта 
средствата за изградба, реконструкција одржување и 
заштита на јавните патишта се обезбедуваат: од работни-
ците и другите работни луѓе и граѓани во нивните самоуп-
равни организации и заедници преку надоместоците што 
се утврдени со законот, со наменско издвојување на сред-
с в а за дополнително учество заради посебен интерес и 
[потреба на одделна организација и заедница за одделен 
ртат или патен правец, од општествено-политичката заед-
ница со наменско насочување на средства, со самопридо-
неси, доброволна работа, здружување на средства и други 
видови на ангажираност на заинтересираните работни 
луѓе и граѓани односно нивните организации и заедници и 
преку кредити и други извори. 

Судот смета дека наплатата на 4% од цената на огрев-
ното дрво над продажната цена нема карактер ниту на 
Наменско насочување на средства на општествено-поли-
гичката заедница за обезбедување на изградбата и одржу-
вањето на патиштата, ниту на здружување на средства од 
работните луѓе и граѓаните, ниту на наменско издвојување 
и здружување на средства на организациите и заедниците 
за дополнително учество заради посебниот интерес за 
користење на одделен пат или патен правец. Освен тоа 
средствата што на таков начин се наплатуваат не се сред-
ства на општествено-политичката заедница, туку средства 
на граѓаните-купувачи на огревното и техничкото дрво, па 
оттука со самоуправната спогодба на тој начин не се соз-
даваат материјални обврски за субјектите што ја склучи-

ле, туку за граѓаните кои во нејзиното склучување не учес-
твувале на начин утврден со Законот. 

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека пропишу-
вањето на обврската за наплата на 4% од цената на огрев-
ното и техничкото дрво со оспорената самоуправна спо-
годба претставува пропишување на посебен надоместок за 
обезбедување средства за изградба и одржување на патиш-
тата што не е предвиден во законот, ниту може да биде 
предмет на вакво самоуправно спогодување. 

Поради тоа Судот утврди дека оспорената самоуп-
равна спогодба не е во согласност со членовите 94,95,95-а 
и 96 од Законот за патиштата и одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

V Дп АА/Њ Претседател 
14 декември 1988 н а Уставниот суд на Македонија 

Скопје Д_Р Стое«, е. р. 

1032. 
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 7 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ: ^ 
а) членот 33 став 2 од Правилникот за заедничките 

основи и мерила во стекнувањето и распоредувањето на 
доходот, чистиот доход и распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачи на работниците 
во поранешната основна организација на здружениот 
труд „Хераклеа" во Битола, во состав на Работната орга-
низација „Иднина" во Битола, донесен со референдум на 

10 јули 1987 година, во делот во кој се предвидува осно-
вите и мерилата за остварените резултати на трудот да се 
утврдат со посебна методологија која ја донесува Работ-
ничкиот совет; 

б) Самоуправната спогодба за регулирање начинот на 
работа и утврдување и распределба на личниот доход на 
теренските комерцијални референти, донесена од Работ-
ничкиот совет на означената основна организација на 27 
март 1987 година ;и 

в) Одлуката за измена и дополнување на членот 36 став 
3 од Спогодбата означена во точката б) од оваа одлука, 
донесена од Работничкиот совет на означената основна 
организација на 19 ноември Г987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во Работната организација „Хераклеа" во Битола, 
на начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
4/88 од 5 октомври 1988 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на актите означени во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната спротивност со член 438 став 1 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 33 став 2 
од Правилникот е предвидено основите и мерилата за 
остварените резултати на трудот да се утврдат со посебен 
акт што го донесува Работничкиот совет на Основната 
организација. Исто така, Судот утврди дека со означената 
самоуправна спогодба се уредуваат, покрај другото, и 
прашањата на основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и дека Спогодбата е донесена 
од Работничкиот совет на Основната организација. Пона-
таму, Судот утврди дека со означената одлука на терен-
ските комерцијални референти, кои го исполниле годиш-
ниот план за продажба на готовите производи, им се опре-
делува процентот на провизијата од фактурираната вред-
ност. 

Според член 438 став 1 од Законот за здружениот труд 
работниците со референдум одлучуваат, покрај другото, и 
за основите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Со оглед на тоа што со членот 33 став 2 од Правилни-
кот се определува основите и мерилата за остварените 
резултати на трудот да се утврдат со посебен акт што го 
донесува Работничкиот совет на Основната организација, 
како и со оглед на тоа што со Самоуправната спогодба и 
со Одлуката се утврдуваат, покрај другото, основите и 
мерилата за распределба на средствата за личните дохо-
ди, а се донесени од Работничкиот совет, Судот утврди 
дека означениот член од Правилникот, Самоуправната 
спогодба и Одлуката ср во спротивност со членот 438 став 
1 од Законот заокружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 од ова решение. 

У. бр. 4/88 
7 декември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија 

д-р Фиданчо Стоев е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
947. Закон за изменување и дополнување на Законот за 

системот на финасирањето на општините и Репуб-
ликата 943 

948. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за данокот од доход на организациите на 
здружениот труд 943 

949. Закон за изменување на Законот за даноците 
на граѓаните 944 

950. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за републичките даноци на граѓаните 944 

951. Закон за изменување на Законот за админис-
тративните такси 945 

952. Закон за изменување на Законот за комунал-
ните такси 945 

953. Закон за изменување на Законот за пријаву-
вање и испитување на потеклото на имотот.. 946 

954. Закон за изменување на Законот за земјодел-
ската инспекција 946 
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955. Закон за измени на Законот за заштита при 
работа 

956. Закон за изменување на Законот за инспекци-
јата на трудот 

957. Закон за изменување на Законот за данокот на 
промет на недвижност и права 

958. Закон за изменување на Законот за правата, 
обврските и одговорностите на републичките 
органи во поглед на средствата во општес-
твена сопственост што тие ги користат 

959. Закон за изменување на Законот за евиденција 
на недвижности во општествена сопственост. 

960. Закон за изменување на Законот за заштита од 
пожари 

961. Закон за изменување на Законот за заштита од 
експлозивни материи 

962. Закон за изменување на Законот за општес-
твена самозаштита 

963. Закон за изменување на Законот за складирање 
и заштита од запални течности и гасови 

964. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за прекршоците против јавниот ред и 
мир 

965. Закон за изменување на Законот за филмската 
дејност 

966. Закон за изменување на Законот за музејската 
дејност 

967. Закон за изменување на Законот за споменици 
и спомен-обележја 

968. Закон за изменување на Законот за библиотеч-
ната дејност 

969. Закон за изменување на Законот за доставу-
вање печатени работи на определени уста-
нови 

970. Закон за изменување на Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри на автомати 

971. Закон за изменување на Законот за Народната 
банка на Македонија 

972. Закон за изменување на Законот за заемот за 
вработување 

973. Закон за изменување на Законот за оданочу-
вање на странски лица 

974. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за издавачката дејност 

975. Закон за изменување на Законот за сценско-у-
метничката дејност 

976. Закон за изменување на Законот за промет со 
земјиште и згради 

977. Закон за изменување на Законот за заштита на 
Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро 

978. Закон за изменување на Законот за осигуру-
вање имоти и лица 

979. Закон за изменување на Законот за семе 
980. Закон за изменување на Законот за вино 
981. Закон за изменување на Законот за унапреду-

вање на сточарството 
982. Закон за изменување на Законот за здравствена 

заштита на животните 
983. Закон за изменување на Законот за саден мате-

ријал 
984. Закон за изменување на Законот за заштита на 

растенијата од болести и штетници 
985. Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за рибарство 
986. Закон за изменување на Законот за шумите 
987. Закон за изменување на Законот за заштита и 

користење на земјоделското земјиште 
988. Закон за изменување на Законот за тутун 
989. Закон за изменување на Законот за квалитетот 

и контролата на вештачките ѓубриња 
990. Закон за изменување на Законот з здружување на 
јоделците 
991. Закон за изменување на Законот за забрану-

вање држење на кози 
992. Закон за изменување на Законот за водите 
993. Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за давање надоместок на дел од каматата 
на кредитите за определени намени во перио-
дот од 1986 до 1990 година 

994. Закон за изменување на Законот за управување 
и користење на пасиштата и утрините 

995. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за обезбедување средства за намирување 
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на дел од обврските создадени со изградбата 
на проектот „ФЕНИ*4 - Кавадарци 

996. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за Црвениот крст на Македонија 

997. Закон за изменување на Законот за јавните 
собири и јавните приредби 

998. Закон за изменување на Законот за набавување, 
поседување и носење на оружје 

999. Закон за изменување на Законот за матичните 
книги 

1000. Закон за изменување на Законот за единстве-
ниот матичен број на граѓаните 

1001. Закон за изменување на Законот за личната 
карта 

1002. Закон за изменување на Законот за личното 
име 

1003. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

1004. Одлука за укинување на Советот за заштита 
на Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро 

1005 Одлука за укинување на Советот за просторно 
планирање 

1006. Одлука за укинување на Комисијата за сле-
дење на спроведувањето на Законот за здру-
жениот труд 

1007. Одлука за укажување на Координационото 
тело за општествена самозаштита 

100$. Одлука за укинување на Советот за научно и 
техничко творештво 

1009. Одлука за формирање на Комисија за 
општествен надзор 

1010. Одлука за формирање на Комисија за внат-
решна политика 

1011. Одлука за изменување на Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на стручните служби 
на Собранието на СРМ 

1012. Одлука за потврдување на Годишна-̂  1 про-
грама за изградба, одржување и реконструк-
ција на магистралната и регионалната патна 
мрежа во СР Македонија за 1989 година . . . . . . 

1013. Одлука за одобрување на скалите на катас-
тарскиот приход 

1014. Одлука за измени и дополнување на Деловни-
кот на Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

1015. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за кредитната политика на Репуб-
ликата за 1988 година 

1016. Одлука за согласност на Собранието на СРМ 
со Одлуката за утврдување висината в начи-
нот на обезбедување средства за солидарно 
остварување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението на СР 
Македонија за 1989 година 

1017. Одлука за согласност на Собранието на СРМ 
со Одлуката за утврдување стапките на при-
донесите на Републичката самоуправна инте-
оесна заедница на културата за 1989 година.. 

1018. Одлука за давање согласност на Одлуката за 
обезбедување средства во Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучн-
лишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата за оствару-
вање додаток на деца во 1989 година 

1019. Одлука за согласност на Собранието на СРМ 
со Одлуката за утврдување висината на при-
донесот од личен доход од работен однос за 
обезбедување средства во Републичката 
самоуправна интересна заедница за нредучи-
лишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата за основно 
образование во 1989 година 

1020 Одлука за измени и дополнувања иа Деловни-
кот на Соборот На општините на Собранието 
на СР Македонија 

1021. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Онштествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 
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