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

Претплатата за 1988 година изнесу-* 
ва 26.000 динари. Овој број чини 700 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

447. - 446. 
Врз основа на, член 376, сгав 1, алинеја 8 од 

Уставот на СВМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување Претседателството на СРМ на 
седницата одржана на 30 јуни 1988 година 'донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Му се определува бришење на осудата на осуде-

ното лице: 
1. Миленкоски Кире Наум од Охрид. 

I I 
Целосно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ѓорѓиев Миле Ѓорѓи од Свети Николе; 
2. Селмани Немет Сефер од Скопје. 

I I I 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Дејанов Станојко Милан од Кочани, во трае-

ње од 2 месеца. 
2. Ѓидалов Горѓи Костадин од Струмица, во трае-

ње од 2 месеца, * • 
3. Мусоски Јован Блаже од . е. Витолиште, во трае-

ње од 2 месеца, 7 
4. Ристески Ми^ре Пецо од е. Витолиште, во 

траење од 2 месеца, 
-5. Шикоски Илија Ацо од Охрид, во траење од 

з месеца. 
I V 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 2 години на осудените лица: 

1. Асани Исмаил Назми је од Скопје, во траење 
•од 3 месеци, 

2. Соколов Стефан Фиданчо од Виница, во трае-
ње од 3 месеци и 15 дена,ѕ 

3. Имери Енвер Касам од е. Мала Речица, во 
траење од 10 месеци. 

V 
Извршувањето на изречената к^зна затвор му се 

услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Златев Тасе Диме од Кавадарци, во траење од 

8 месеци. 
V I * 

Делумно се ослободуваат -од натамошно извр-
тување на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Герасимов Коле Гоце од Свети Николе, во 
траење од 3 месеци. ' 

2. Кочиев Ив^н Коле од Свети Николе, во трае-
ње од 3 месеци, * -

3. Јовановиќ Михајло Драгутин од е. Вруток, во 
траење од 9 месеци, 

4. Стојков Сребрен Ристо од е. Оризари, во трае-
ње од 1 година. 

5. Комаров Коста Марко од Струмица, ро трае-
ње од 1 година. 

V I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Вр. 08-492 Претседател 
30 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ, 

Овошје Јездимир Богдански, е. р. 

Врз основа на член 6 од Законот за општестве-
на контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/85), а во врска 
со Одлуката за пропишување мерка на непосредна 
контрола на цените — давање согласност на опре-
делени производи и услуги („Службен весник на 
СРМ" бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, доне се 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗО-
ВАНИЕ НА РО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ И 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО" — 
СКрПЈЕ 

1. Се дава согласност на Одлуката з& зголемува-
ње на цените на учебниците за основното и средно-
то насочено образование бр. 02-1713/1 од 16. 06. 1988 
година на Работната организација* за издавање на 
учебници и наставни средства „Просветно дело" — 
Скопје. 

2. Републичкиот секретаријат за општостопански 
работи и пазар — Скопје ќе се грижи за спрове-
дување на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-, 
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-1265/1 
1 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигора© Гоговски, е, р. 

448. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
' весник на СРМ" бр. 49/87), а во врска оо член 53, 

став 1, точка 1 од Законот за системот за финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе , ~ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА 

СР МАКЕДОНР1ЈА 
1. Во Одлуката за користење на средствата од 

постојаната резерва на СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 6/88), во точка 22, зборовите: „31 
мај" се заменуваат со зборовите: „31 август". 

2. Оваа одлуку влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
' Бр. 23-1136/1 
1 јули 1988 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски« е. р. 
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449. , 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

работа На Републичкиот завод за судски вештачења 
во областа на финансиите, материјалното работење 
и сообраќајот — Скопје, („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО 
ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 

ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, 
МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Во Одлуката за трошоците на вештачењата што 

ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното работење и 
сообрајќајот, („Службен весник на СРМ" бр. 31/87), 
член 3, точка 1 се менува и гласи „за вештачења 
по кривичните предмети "5.000 динари од час, а за 
супер вештачење 6.000 динари од час; 

По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2. за вештачења по парнични и други предмети 

цената од час се определува во висина од 10.000 
динари, а за супер вештачење 14.000 динари". 

Точка 2 станува точка 3. 
Во точка 3 која станува точка 4 износот 1.100 

се заменува со износот 4.000 динари. 
Точка 4 станува точка 5. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

Бр. 23-1324/1 
1 јули 1988 година 

Скопје 

450. ' 
- Врз основа на член 20, став од Одлуката за 

кредитната политика на Републиката во 1988 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. ч 7/88), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА УВОЗ И ПРЕРАБОТКА НА 

СУРОВА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Заради обезбедување услови за редовен увоз на 

сурова нафта и нафтени деривати за потребите на 
стопанството и населението во Републиката и прера-
ботка на 1.250.000 тони сурова нафта за потребите 
на Рафинеријата „Скопје" — Скопје, банките во 
СР Македонија во 1988 година здружуваат средства 
во вкупен износ од 10.870 милиони динари и вкупно 
потребен лимит (обврска за преостанување) во износ 
од 9.740 милиони динари и тоа: 

Во милиони динари 
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1 2 3 4 
1. Стопанска банка — Основна банка 

2. 
Скопје 
Стопанска банка — Основна бан-

1.141 2.561 

ка — Титов Велес * 838 808 
3. Стопанска банка — Основна бан- ч 

ка — Штип 944 808 

1 2 3 4 
4. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Охрид 921 760 
5. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Прилеп 663 575 
6. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Битола 1.045 731 
7. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Куманово — 331 
8. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Струмица 466 448 
9. Стопанска банка — Основна бан-

ка — Тетово 543 458 
ТО. Југобанка — Основна банка — 

Скопје 3.415 2.519 
11. Љубљанска банка — - Основна бан-

ка — Скопје 789 711 
12. ЈИК банка — Белград — Дел, 

единица — Битола 35 ^ 10 
13. ЈИК банка — Белград — Дел, 

единица — Скопје 35 10 
14. Инвестбанка — Белград — Дел. 

единица — Скопје 35 10 

Вкупно: 10.870 9.740 
Член 2 

Републичкиот секретаријат во соработка со На-
родната банка на Македонија ќе го утврдува вкуп-
ниот износ на потребен лимит на крајот на секој 
месец според висината на пласманите за увоз на 
нафта намален за обезбедениот лимит до 31 де-
кември 1987 година, и ќе го распоредува по банки 
според учеството на основните банки и деловните 
единици од членот 1 на оваа одлука за што писме-
но ќе ги известува банките најдоцна до последниот 
работен ден во месецот. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука банките 

ќе ги пренесат на жиро-сметката кај Стопанска бан-
ка — Основна банка' — Скопје, и тоа 50% до 15 
јули 1988 година, а остатокот до 15 август 1988 го-
дина. 

Здружените средства ќе се вратат на банките до 
25 октомври 1989 година. 

Член 4 
Кредитирањето на увозот и преработката на су-

рова нафта и нафтени .деривати се реализира преку 
следниве банки и тоа: 

:— Стопанска банка — Основна банка 
— Скопје 669.000 тони 

— Југобанка — Основна банка — 
Скопје 396.000 тони 

— Љубљанска банка — Основна банка 
— Скопје 185.000 тони 

Член 5 
За делот со кој се ангажираат банките од член 

4 алинеја 2 и 3 на оваа одлука, Стопанската банка 
— Основна банка — Скопје врши пр е отстапување на 
средствата и лимит. 

Член 6 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Републичкиот секретаријат за финансии и Народ-
ната банка на Македонија. 

Член 7 
Оваа одлука важи до склучување на самоуправ-

ната спогодба од член 10 од Одлуката за кредитната 
политика на Републиката во 1988 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во .сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1338/1 
1 јули 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 
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450-а. 
Врз основа на член 61 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ", 
бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Ј I 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА 
НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1988 

ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот на „Детска недела" што 

ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1988 година 
изнесува: 

1. На оекој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, ако вредноста на влезниот билет изне-
сува : 

— до 200 динари ^ 20 динари, 
— над 200 динари 30 динари. 
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 

сообраќај, освен на печатени работи -г- 8 динари. 
3. На секој продаден возен билет во желез-

ничкиот, автобускиот (меѓународниот и градскиот) 
и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот 
билет изнесува: ' ^ 

— до зоо динари 20 динари, 
— над ЗОО динари 40 динари. 
4. На секој влезен билет за спортски натпрева-

ри и други спортски приредби., ако вредноста на* 
влезниот билет изнесува-. 

— до 800 динари 30 динари, 
— над 800 динари 50 динари.' 

И 
Придонесот на „Детска недела" се плаќа во 

маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на 
организациите за социјалистичко восхитување на де-
цата на Македонија. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-1158/1 
16. јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

451. 
Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува 

— Наталија Драгоевиќ, раководител на Гру-
пата за монетарно кредитна политика и девизен 
систем во Секторот за банкарство и финансиска ор-
ганизации на Републичкиот секретаријат за финан-
сии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави ,во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-738/2 
16 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

452. 
Врз основа на член 173 став 2 и з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1; За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува 

— Магдалена Тодорова, раководител на Групата 
. за финансирање на општата општествена и на за-
едничката потрошувачка во Секторот за Републич-
киот буџет, средства ц. заедничка потрошувачка на 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-738/3 
16 јуни 1988 година 

Скопје 

453. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. 

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот 
за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува 

— Нада Николовска, самостоен советник за нор-
мативна дејност во Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-738/4 
16 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

иа Извршниот совет, 
м-р Глигоров Гоговски, е. р. 

454. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија се назначува Илија Јов-
чевски, помошник на секретарот на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до 
несувањето, а ќе се објави во, „Службен весник на 
СРМ". 

Бр:-17-974/2 
16 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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455. 
Врз савова на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 

• ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

у 1. За самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија се назначува Кати-* 
ца Михајлова, советник во Комисијата за опште-
ствени дејности I во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. ' 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен „весник на 
СРМ". 

Бр. 17-975/2 
16 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

456. 
Ќрз основа на член 337 став 1 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СВМ" бр. 
17/88), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЗАМЕНИК НА ЏРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, ОБВИНИ-
ТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ 

СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ 
СТАРЕШИНИ 

1. Се разрешуваат претседателот, неговиот заме-
ник, судиите, обвинителот и неговиот заменик во 
Вишиот суд на честа на резервните воени старешини, 
поради истек на времето за кое се именувани и тоа.-

а) претседателот — Горѓи Солевски; 
б) заменик на претседателот — Миладин Стоја-

нов; 
в) судиите*. . 
— Блажо Бабачевски, , , 
—• Здравко Василе®, 
— Јован Ќалајлиоски, 
— Атанас Петровски, 
— д-р Ерол Шабанов; 
г) обвинителот — Богомир Николовски; 
д) заменик на обвинителот — Јордан Ангелов-

ски. 
2. За претседател, заменик на претседателот, су-

дии, обвинител и заменик на * обвинителот во Ви-
шиот суд на честа се именуваат: 

а) за претседател: 
— Миладин Стојанов, резервен капетан, управ-' 

ник на КПД „Идризово"; 
б) за заменик на претседателот: 
— Здравко Василев, резервен капетан I класа, су-

дија на Окружниот суд во Скопје; 
в) за судии-. 
— Павле Бошковски; резервен капетан, раково-

дител на Секторот за самоуправни и општи работи 
во СИЗ за вработување на град Скопје, 

— Агим Мифтари, резервен капетан, судија на 
Окружниот суд во Скопје, 

— Стојан Тодоров, резервен поручник* секретар 
во РО „Југоопрема" — Скопје, 

— Димитар Узу нов, резервен капетан, секретар 
на Собранието на општина „Кисела Вода" — Скопје, 

— Ставре Џиков, резервен поручник, стручен со-
работник во Јавното правобранителство на Македо-
нија; 

г) за обвинител 
— Богомир Николовски, резервен поручник, за-

меник јавен обвинител во Општинското јавно обви-
нителство — Скопје; 

д) за заменик на обвинителот 
Станимир Стошиќ, полковник во пензија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник н̂  
СРМ". 

Бр. 17-922/2 
16 јуни 1988 година 

Скопје ' 
Претседател 

на 'Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

457. 

Врз основа на член. 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за 
работни односи . {,'Службен весник на СРМ" бр. 
45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
• 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

» 

1. Се разрешува од должност потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за труд Живко Серафимовски, 
поради исполнување на условите за пензија, заклуч-
но со 30. VII. 1988 година кога му престанува и ра-
ботниот однос. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до- ! 
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Мф Глигоров Гоговски, е. р« 

Врз основа на член 176 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ' 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-
ПУБЛИНКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 

1. Мирослава Каличанин, советник на републич-
киот секретар за правосудство и управа, повторно се 
назначува на истата должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до* 
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1281/1 
16 јуни 1988 година 

Скопје 

Бр. 17-1274/1 
16 јуни 1988 година 

Скопје 

458. 

• Претседател 
на Извршниот совет, 

мир Глигорие Гогевски, е. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 6 јули 1988 
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459. 
Врз основа на член 89а став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на .Законот за Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр, 
20/88), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка .Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За секретар на Секретаријатот за законодав-
ство се именува Вера Терзиева-Тројачанец, досегашен 
претседател на Републичкиот комитет за законодав-
ство и организација. 

2. Ова решение влегува во оила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1302/1 
21 јуни 1988 бодина 

Скопје 
Претседател 

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

460. 
Врз -основа на член 89а став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" број 20/88), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
3А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За заменик нг!. секретарот на Секретаријатот 
за (законодавство се именува Елена Поповска, досе-
гашен заменик на претседателот на Републичкиот ко-
митет 'за законодавство' и организација. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен4 бесник на 
СРМ". 

Бр. 17-1303/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

461. ' 
Врз основа на член 89а Став 4 . од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Служб-ен весник на СРМ" број 
20/88), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За секретар на Секретаријатот за информа-
ции се именува Мирко Миронски, досегашен прет-
седател на Рецубличкиот комитет за информации. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 'на 
СРМ". 

Бр. 17-1304/1 - ' 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

/ на Извршниот совет, 
м-р Гли^орие Гоговски, е. р. 

462. 
Врз основа на член Ѕ8а став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Изврши 
ни от совет "на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" број 
20/88), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За заменик на секретарот на Секретаријатот 
за информации се именува д-р Шабан Шеху, досега^ 
шен заменик на претседателот на Републичкиот ко-
митет за образование и физичка култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". . 

^ 

Бр. 17-1305/1, -
21 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот^ совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

463. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 

1. За претседател на \Републичката комисија за 
културни врски "со странство се именува д-р Борис 
Петковски, досегашен претседател на Републичката 
комисија за културни врски со странство. 

2. Ова решение влегува во оила со денот на до-
несувањето, 'а ќ е се објави во „Службен весник нач 
СРМ". 

Бр. 17-1306/1 
21 јуни 1988 ^ОДИНа 

Скопје > 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие гоговски, е. р. 

464. 
Врз основа на член 46, став з од Законот за 

заштита и користење на земјоделското земјиште 
(„Службен весник на СРМ^ бр. 7/86) и дел V од 
Програмата за користење на средствата за заштита 
и користење на земјоделското земјиште за перио-
дот од . 1988 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 7/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА И 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

1988 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдува вкупниот износ 

на средствата за заштита и користење на земјодел-
ското земјиште во 1988 година, како и намените, 
критериумите и условите за нивно користење, 

1 II 
Средствата за извршување на оваа програма е« 

утврдуваат во вкупен износ од 340.000.000 динари н 
ќе се користат за следните намени! 
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1. Освојување на нови површини со примена на 
агромелиоративни мерки во вкупен износ од 332.500.000 
динари. 

2. Изработка на карти за разграничување на 
земјоделски површини за определени намени во вку-
пен износ од 2.500.000 динари. 

3. Материјални трошоци за спроведување на- оваа 
програма во вкупен износ од 5.000.000 динари. 
I ' 

III 
Со средствата од дел II, трчка '1 на оваа про-

грама, ќе се финансира учеството за спроведување 
на следните агромелиоративни мерки: 

— изопачување на неро дни стебла (врби, ши' 
кари и слично); 

— исушување на мочвари, бари и оспособува-
ње на тресетишта заради организирање на земјо-, 
дел еко производство. 

IV 
Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма 

ќе се користат за оспособување на земјоделско про-
изводство најмалку 510 ха нова обработлива повр-
шина. 

За секој оспособен хектар нова обработлива по-
вршина со изопачување на нередни стебла, ќе се 
исплатува до 500.000 динари, а со исушување на 
мочвари, бари и оспособување на тресетишта, ќе се 
исплатува до 800.000 динари. 

Приоритет во користењето на овие средства ќе 
имаат оние организации на здружениот труд или 
земјоделски задружни организации (корисници на 
средства), кои со ангажирање на помалку средства 
ќе преведат во обработкиве земјиште поголеми по-
вршини. 

Средствата за овие мерки ќе се исплатуваат под 
услов корисниците на средствата да приложат до-
каз од општинската геодетска управа дека 'катастар-
ската парцела што е предмет на уредување не се 
води како обработкиве земјиште. 

По завршувањето на работите, корисникот на 
средствата е должен во катастарот да ја запише 
промената. 

V 
Средствата дел II, точка 2 на оваа програма 

ќе се користат за исплата на трошоците за изра-
ботка на карти на катастарските општини кои извр-
шиле разграничување на површините по намени со-
гласно член 23 од Законот за заштита и користење 
на земјоделското земјиште. 

За изработка на една карта ќе се исплатува де 
5.000 динари. 

Средствата за оваа намена ќе се исплатуваат врз 
основа на фотокопие од картата за разграничената 
површина. 

VI 
Право на користење на средствата предвиден® 

за освојување на нова површина со исушувале ш 
мочвари, бари и оспособување на тресетишта имаа1 
оние корисници на средства кои ќе приложат проект 
со инвестициона програма изработена и ревидиран* 
од овластена * проектантот организација, а за кори 
стење на средствата за освојување на нова површи 
на со изопачување на неродан стебла, оние кори 
сници на средства кои ќе приложат програма со ка 
тастарска скица за површините кои се предмет н« 
освојување. 

Приоритет во користењето на средствата од прет 
ходаи от став имаат оние корисници на средства КОЈ 
со ангажирање на помалку средства ќе освојат по 
голема * површина и кои ќе обезбедат средства о; 
сопствени извори или кредитни средства од деловни 
банки или преку здружување. 

VII 
Средствата предвидени со оваа програма се не 

повратни, а нивната, распределба по корисници & 
ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шу 
марство и водостопанство. 

VIII 
Условите и начинот на користење на средствата 

од оваа програма поблиску се утврдуваат со дого-
вор, што ќе се склучи помеѓу Републичкиот коми-
тет за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
корисникот на средствата. 

IX 
Доколку дојде до извршување на некоја мерка 

предвидена со оваа програма, .во поголем обем, а 
друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан* 
ство, во рамките на вкупно расположливите сред-
ства по оваа програма, врши4 соодветна пренамена 
Но мерки. , 

Ако средствата предвидени со оваа програма не 
се искористат целосно во тековната. година, ќе се 
пренесат и користат во наредната година. 

X 
Оваа програма влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-Т257/1 
24 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
мир Глигорие Гоговски, е. р 

465. 
Врз основа на член 71 став з од Законот за 

езерската пловидба („Службен увесник на СРМ" бр 
8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БОЈАТА, КРОЈОТ И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕНА 
ТА ОБЛЕКА НА КАПЕТАНОТ НА КАПЕТАНИЈАТА 

НА ПРИСТАНИШТАТА И ИНСПЕКТОРОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува бојата, кројот 

и ознаките на службената облека на капетанот на 
Капетанијата на пристаништата и инспекторот за 
безбедност на езерската пловидба. 

Член 2 
Службената облека се состои од зимско и летно 

одело. 
Зимската сезона почнува од 15 октомври, а завр-

шува со 31 март. 
Летната сезона почнува од 1 април, а завршува 

со 14 октомври. 

Член 3 
Зимското службено одело. за мажи се состои ол 

сако, панталони, кошула, врска, мантил со влошка, 
чевли и капа. 

Зимската службена облека за жени се состои од 
горен дел на костим (жакет), сукња, кошула, мантил 
со влошка, чевли и капа. 

Член 4 
Летното службено /удело за мажи се состои од 

сако, панталони, летна кошула, чевли и капа. 
Летното службено одело за жени се состои од 

горен дел на костим (жакет), сукња, летни чевли, 
летна кошула и капа. 

Член 5 
Зимската службена облека се изработува од 

штоф од темносина боја. Мантилот може да се 
изработи од балон свила. 

Зимската кошула е од бела боја од памучна 
ткаенина. 

Врската е од темно сина боја и се изработува 
од свила. 

Зимските чевли се од црна боја, 
Капата е од темно сина боја. 
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Член 6 
Летното одело е од драп боја. и се изработува 

од панама платно или тергал. 
Летните чевли се драп боја. 
Капата се дополнува со навлака од платно од 

бела боја. 
, Член 7 

Сакото по должина ги покрива џеповите на пан-
талоните. На средниот раб на грбот се наоѓа шлиц, 
а на предниот дел има по три копчиња. Долните 
џепови пришиени се од надворешната страна и имаат 
поклопец. Реверите се отворени. Рабовите на капа-
ците на целовите, нарамениците и Љте рабови на 
сакото, освен рабовите на ракавите се штеповани. 

На зимското одело има по два реда копчиња. 

Член 8 
Летната кошула е од >прав крој, со нараменици, 

со кратки ракави и со по еден џеп од двете страни 
во височина на градите. 

Член 9 
Панталоните се долги до височина на глуждот 

на нозете без манжетни. Широчината на ногавиците 
изнесува 22—24 см4. 

Целовите се поставени косо. и сошиени 4 см. од 
појасот со отвори од 16 см. На десниот заден дел 
се наоѓа расечен џеп со поклопец со широчина од 
,15 см. 

Член 10 
Горниот дел на костумот (жакетот) е долг до 

рабовите од ракавите, со отворени ревери, со малку 
нагласен струк. На левата страна во височина на 
градите е сошиен џеп со поклопец и мало копче. 
На предниот дел во височина на струкот сошиени се 
два џепа со поклопци на кои се наоѓа по едно коп-
че. Жакетот се закопчува со 3 големи копчиња. 

Член 11 
Сукњата е од прав крој долга под ' колена (до 

половина на листовите) со фалта на средината од 
предната страна. Сукњата е поставена по целата дол-
жина. 

Член 12 
Мантилот (машки и женски) е долг под колена 

(до половина на листовите) ' 
Мантилот е изработен од штоф кој е подебел 

од штофот. на оделото. Кројот е прав со два реда 
од по 3 големи копчиња. 

Ракавите се пришиени. На секоја бочна страна 
се наоѓа по еден длабок џеп со поклопец. На сред-
ниот раб на грбот во долниот дел има шлиц. 

Мантилот изработен од балон свила и ранглан 
крој, со две лица (без постава) и има влошка од 
вештачко крзно. Со мантилот од балон свила се 
носи колан во широчина од 5 см. На секоја бочна 
страна се наоѓа по еден косо расечен џеп. На сред-
ниот раб од грбот се наоѓа шлиц. 

Член 13 
На службената облека се пришиваат копчиња 

со соодветна големина од метална златна боја со 
релјефна ивица во вид на јаже и со релјефно втис-
нато адмирал еко сидро во средината. 

Пречникот на големите копчиња изнесува 20 
мм., а на малите 12 мм, ' I 

Член 14 
Капата е од стандарден крој. I 

Член 15 
Ознаки на службена облека се: амблеми, шири-

ти, две вкрстени сидра и нараменици. 
Амблемот е во форма на елипса, во големина 

од 35 х-50 см. чиј раб е опшиен со свилен гајтан, 
златна боја, Во средината на амблемот на црна под-
лога се наоѓаат две вкрстени сидра од конец, злат* 

на боја, а над овие ознаки мала петокрака ѕвезда 
црвена боја опшиена по рабовите со златна боја. 

Амблемот се носи на средината на предниот дел 
од капата. 

Член 16 
Нарамениците на службената облека на капета-

нот и инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба се обележуваат со четири ширита, сошиени 
по широчина на нарамениците од долниот крај пре-
ма горниот. На средина на просторот на нарамени-
ците меѓу крајните ширити и малото копче се нао-
ѓаат две вкрстени сидра. Нараменицата е оивичена 
со златен венец. 

Член 17 
Нарамениците се носат на летниот мантил, сако-

то и жакетот и на летната кошула. 

Член 18 
На ракавите на зимското сако и жакетот се 

пришиваат четири ширита, а над ширитите во сре 
'дината две вкрстени сидра. 

Ширитите се пришиваат еден над друг на пред-
ната страна од раб до раб, паралелно со долниот 
раб од ракавот, така да растојанието меѓу долниот 
раб на првиот ширит и долниот раб на ракавот 
биде 80 мм. Растојанието меѓу ширитите е 5 мм. 

Ознаката од став 1 на овој член не се пришива 
непосредно на соодветниов дел од облеката, туку 
преку подлогата од црна ткаенина. 

Член 19 
Службената облека се носи за време на рабо-

тата. 
Член 20 

Капетанот на Капетанијата на пристаништата и 
Инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
се должни службената облека да ја одржуваат чиста 
и уредна. 

Службената облека не смее да се отуѓи ниту на 
неа да се вршат измени. 

Член 21 . 
Рокот на траење за одделни делови на службе-

ната облека изнесува: 
— две години за сукња и чевли, сако и зимски 

панталони, 
— една година за летни панталони, кошула, врс-

ка и чевли, 
— три години за летно сако и капа оо две на-

влаку 
— три години за мантил. 
Роковите од став 1 на овој член се сметаат од 

денот на приемот на службената облека во упо-
треба. 

Член 22 * 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за бојата, кројот и 
ознаките на службената облека на инспекторот за 
безбедност на езерската пловидба („Службен весник 
на СВМ", бр. 25/80). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-561 
јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 
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466. 
Врз основа на член 43 .став 8 од Законот за 

езерската пловидба („Службен весник на СРМ" бр. 
8/80, 20/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ПОСАДАТА НА ЧАМ^ 
ЦИТЕ, ВА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И ПРО' 
ГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ЧЛЕН НА 
ПОСАДА КАКО И КОИ ПЛОВНИ ИНСТАЛАЦИИ 

ИМААТ ЧЛЕНОВИ НА ПОСАДА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 • 
Со овој правилник се пропишува бројот и со-

ставот на посадата на чамците, составот на комиси-
јата и програмата на стручниот испит (во натамош-
ниот текст: испит) за членовите на посадата на 
чамците, како и утврдување на пловните инсталации 
кои ќе имаат членови на посада. 

П. БРОЈ И СОСТАВ НА ПОСАДАТА 

л Член 2 
Чамците можат^ да се користат во пловидба ако 

со нив управува управувач на чамец — за чамец 
наменет за спорт, разонода и рекреација, односно 
раководител на чамец — за чамец наменет за сто-
пански цели. 

Пловни инсталации кои имаат членови на по-
сада е станбен објект и, пловна работилница, чија 
положба спрема брегот и пловниот пат не се обез-
бедува автоматски во зависност од промената на 
нивото на водата. 

Пловните инсталации од став 2 на овој член 
имаат посада од еден раководител. 

Ш. ПРОГРАМА НА ИСПИТОТ 

Член з 
Испитите за оспособување на членовите на по-

сада на чамец и пловна инсталација, предвидени со 
овој правилник, се полагаат теоретски и практично 
по единствена испитна програма од следните пред-
мети: 

а) за звање управувач на чамец: 
— пловидбени прописи на внатрешни води, 
— правила за избегнување судир на море,"""-
- - основи на навигација 
— давање на прва помош, 
— мотористика, и 

/—•морнарски работи и вештини; 
б) за звање раководител на чамец и пловна ин-

сталација: 
— пловидбени .прописи на внатрешните води, 
— основи за навигација 
— мотористика, 
— давање на прва помош, и 
— конструкција и опрема на пловните објекти, 

-вклучувајќи го претоварот и сложување на товарот. 
V 

Член 4 
Програмата на испитот за стекнување управувач 

на чамец и̂  раководител на чамец и пловна инстала-
ција е дадена во овој правилник и претставува него? 
составен дел. 

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ 

Член 5 
Кандидатот за управувач на чамец и раководи-

тел на чамец и на пловна инсталација (во натамош-
ниот текст: кандидат) го полага^ испитот пред коми-
сија која се состои од претседател и два члена. 

Претседателот и членовите на комисијата имаат 
заменици кои се именуваат со решението за форми-
рањето на комисијата. 

За претседател и членови на комисијата како # 
за нивни заменици можат да бидат именувани лица 
кои имаат завршено најмалку виша стручна подго-
товка од сообраќајна, техничка, правна и економска 
насока и ко^ се стручно оспособени за оваа област. 

Член 6 
Кандидатот поднесува пријава за полагале на 

испитот до општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на - езерската пловидба односно до Ре-
публичкиот комитет за сообраќај и врски. 

Член 7 
Со пријавата кандидатот приложува доказ дека 

ги исполнува пропишаните услови во поглед на здра-
вствената способност. , 

Член 8 
По приемот на пријавата комисијата го утвр-

дува исполнувањето на условите на кандидатот, го 
одредува времето и местото на полагањето на ис-
питот и4 за тоа навреме го известува кандидатот. • 

Член 9 
Испитната комисија работи во полн состав. 

\ Член 10 
Оценка на успехот од одделни предмети на ис-

питот е.- „задоволува"- или „не задоволува", а оцен-
ка на вкупниот успех е „положил" или „не по-
ложил". Ј 

Член 11 
•Кандидатот кој нема да го положи испитот мо-

же одново да«го полага по истекот на 30 дена. 
Поправен испит може' да се .полага само од 

еден предмет, еднаш и тоа во рок кој не може да 
бцде пократок од 15 дена. 

Член 12 
За текот на полагањето на испитот се води за-

писник во кој се запишува: редниот број на регис-
тарот за полагање на испитот, име и презиме на 
кандидатот, дата -и место на полагањето, испитниве 
прашања од секој предмет, оценка на одговорот на 
кандидатот од секоја област и оценка на испитот 
во целина. 

Член 13 
Ако »кандидатот од оправдани причини (болест 

и друго) не го полага испитот ќе му се дозволи 
по негово барање дополнително да го полага, ис-
питот. 

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото 
полагање на испитот, од еден предмет ќе се смета 
дека испитот од тој предмет не го положил. -

Ако кандидатот не го полага" испитот, или- пред 
да почне испитот се откаже од полагањето, ќе се 
смета дека испитот не го полагал. 

Член 14 
За положениот испит се издава уверение. 
Уверението за положениот испит содржи рубри- -

ки односно, места за следните податоци: назив на 
комисијата која го издава уверението, регистарски 
број од евиденцијата на издадените уверенија, мес* 
то и дата на издавањето, пропис врз основа на кој 
се издава уверението, име и презиме на лицето на 
кое му се издава уверението, дата и место на раѓа-
ње, негово државјанство, за кое звање стручно е 
оспособен, печат и потпис на претседателот на ис-
питната комисија/ 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за бпрјот и состппот 
на посадата на чамците, за начинот на стекнување 
на стручната подготовка и програмата на стручниот 
испит, како и за утврдување на пловни инсталации 
кои ќе имаат членови на посада („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/80). 



6 јули 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 — Стр. 549 

Член 16 
Овој правилник влегува во4 сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-560 
јуни 1988 година 

,, Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

, дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
НА ИСПИТОТ ЗА УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ И РА-

КОВОДИТЕЛ НА ЧАМЕЦ И ПЛОВНА 
ИНСТАЛАЦИЈА 

а) За управувач на чамец-. 

1. Пловидбени прописи на внатрешните пловни 
патишта: 

— општи одредби, 
— оптички и звучни сигнали, 
— дневно и ноќно обележување на пловните об-

јекти за време на пловидбата - и за време на сто-
ење, 

— ознаки за обележување на пловните патишта, 
— знаци за регулирање на пловидбата, \ 
—• мали пловни објекти, пловни објекти со под-

водни крила, 
— други пловни објекти, 
— пловни објекти во стоење, 
— посебни одредби, 
— ред во пристаништето, и 
— прописи за чамци. 
2. Правила за избегнување судир на море: 
— значеле на некои изрази, 
— задолжителност на правилата, 
— правилата за пловидба и кормиларење, 
— ризик од (Судирот, 
— пловидба во тесни канали, / 
— управување со бродови КОЈИ се на видик, 

> — ^ветила и чамци за бродови и чамци, 
— сигнали за маневрисување и сигнали за пред-

упредување, 
— сигнали за опасност, 
— светла и ознаки на пловниот пат, 
— сигнали и знаци за пловидбени активности;, 
— пловидба на бродови и чамци во некои пре-

дели во -крајбрежното море во пристаништата и ка-
палиштата, и 

— прописи за чамци. 

3. Основи на навигација со хидрометеорологија: 

— поделба на навигација^, 
— пловидбени карти, 
— одредување на курсот (правецот) на пловид-

бата, 
— компас и негова употреба, 
— пловидба во отежнати услови,^ 
— ветрови и време, ч 
— временски прогнози, предвидување на време 

:и водостој на внатрешни води. 

4. Морнарски работи и вештини: 
— чамци, 
— јажиња, ' 
— сидра, 
— кормило и кормиларење, 
— стабилност на чамец. 
— слободен бок (надвоѓе) газење и димензии 

« а чамецот,. 
— начин на врзување на пловните објекти, и 
— пловидба и застанување на чамците во мир-

а т и текушта вода. 

5. Мотористика: 
— принцип на работа на. дизел моторите, 
— принцип на работа на бензините мотори, 
— припрема на моторот за погон, , 
— пуштање на моторот во погон, 
— ладење и подмачкување на моторот, 
—• отстранување на помали дефекти на мото-

рот, 
— одржување на акумулаторот, 
— вид на гориво и ракување со него, и 
— средства за гасење на пожар. 

6. Давање на прва помош: 

— механички и топлотни извори на повреди, 
— прва помош при повреди, болест и давење, 
—> вештачко дишење, 
— оживување на унесреќени лица, и 
—• средства за давање на прва помош: 

/ 

б) За раководител на' чамец и пловна инсталација: 

1. Пловидбени прописи на внатрешните пловни 
патишта: ' - / 

— општи одредби, 
— оптички знаци и звучни сигнали, 
— дневно и ноќно обележување на пловните об-

јекти за време на пловидбата и за време н^ стоење, 
— знаци за обележување на пловниот пат, 
— мали пловни објекти, пловни објекти со под-

воден кормилар,' 
— правила на пловидбата, разминување и пре-

текнување, и 
— Други пловни објекти, 
—• пловидба во услови на смалена видливост, 
— правила при стоење, 
— посебни одредби, 
— ред' во капалиштата и пристаништата, 
— прописи за чамците, знамињата и надзор над 

безбедноста на плови^ата. 

2. Основи на навигација: 

—- повелба на навигацијата, 
— пловидбени карти, 
— одредување на курсот (правецот) на пловид- . 

бата, 
—- компас и негова употреба. 
— пловидба во отежнати услови, 
— ветрови и време, ' 4 

— временску прогнози, предвидување на време 
и водостој на внатрешните води. 

3. Морнарски работи и вештини: 

—• чамци и пловни инсталации, 
— јажиња, 
— сидра, 
— начин на врзување на пловните објекти, 
— постапка при продирање на вода, насликува-

ње и паѓање на лице во вода, 
— кћерки на претпазливост при пловидба и за-

станување на недоволно познат пловен пат и опасни 
места како и во случај на временски непогоди. ч 

4., Мотористика: 
— принцип на работа на .дизел мотори, 
— принцип на работа на бензиски мотори, 

- — пуштање на моторот во погон. 
— ладење и подмачкување -на моторот, 
— отстранување на помали дефекти на моторот, 
— одржување на акумулаторот, 
— видови на горива и ракување оо нив, 
— средства за гаснење на пожар, 
— напојување на објектот со електрична енер-

гија од копното и со сопствени генератори, 
— уземјување на објектот. 
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5. Давање на прва помош-. 

— механички и топлотни извори на повреди, 
— прва помош при повреда, болести и давење, 
— вештачко дишење, 
— оживување на унесрећени лица, 
— средства за давање на прва помош. 

6. Конструкција и опрема на пловните објекти 
вклучувајќи го претоварат и средувањето на 
теретот: 

— главни делови на пловниот објект (костур, 
облоги на трупот непрописни прегради, вградување 
и надградување на подвижни средства), 

— опрема на палубата. 
— палубнп уреди, 
— бродски палубен прибор, 
— главни димензии на пловниот објект, 
— поим за слободниот бок и резервата истис-

нина, 
— поим за баждарење и баждарски скали, 

елементи на трупот на пловниот објект и нив-
ното значење во поглед на непропустивост на вода 
и јачина на трупот, 

.— основни поими за стабилноста на пловниот 
објект, 

— основни поими за прамецот и крмата, , 
— видови на товари, 
— бродски складишта, 
— начин на утовар, истовар и сместување на 

стоката, 
— постапка кај утоварот на тешки кабаста пред-

мети, 
. — мерки на претпазливост при утовар — исто- , 

вар и сместување на запаливи, експлозивни и отров-
ни товари, 

— начин на поставување на пловниот објект за 
утовар — истовар на неизградени пристаништа, 

— читање на газењето на пловните објекти на 
баждарските скали, 

— основни поими за напрегање на бродскиот 
труп поради ненавремен распоред на тежината и 
силата на потисокот и заштита на трупот од дефор-
мација. 

467. 
Врз основа на член 41 од Законот за езерската 

пловидба („Службен весник на СРМ" бр. 8/80, 26/80, 
5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај 
и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УПИСНИКОТ 

И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА УПИСНИКОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и со-

држината на уписникот и начинот на водење на 
уписникот. 

Член 2 
Уписникот е книгЗ во тврд повез формат 360 х 420 

мм. со страници кои се означени по реден број и 
прошиени со копец ~ или спојници чии краеви се 
зацврстуваат со восок на внатрешната страна на ко-
риците со втиснат печат; на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на езерската пло-
видба и потпис на овластеното лице. 

Член 3 
Во уписникот се впишуваат следните податоци: 

назив на општинскиот орган на управата надлежен за\ 
работите на езерската пловидба, реден број, број 
на барањето, број на решението за упис и дата на 
уписот, име или ознака на пловниот објект, вид на 
пловниот' објект, материјал, година и место на гра 
дење на пловниот објект, димензии, дозволена но-
сивост, сопствена тежина, погонско средство и на-
мена на пловниот објект, име, презиме, живеалиште 

и адреса на сопственикот на .пловниот објект односно 
фирма или назив и седиште на носителот на пра-
вото во поглед на располагањето, користењето и уп-
равувањето со пловниот објект, доказ за способ-
носта за пловидба и доказ за баждарење^ на плов-
ниот објект. 

Член 4 
Барањето за впишување на пловниот објект во 

уписник го поднесува сопственикот на пловниот 
објект односно носителот на правото во поглед на 
располагањето, користењето и управувањето со плов-
ниот објект. 

Член 5 
Со барањето за упис во уписникот се поднесува! 
— доказ за сопственоста на пловниот објект, 

односно за правото во поглед на располагањето, ко-
ристењето и управувањето со пловниот објект (смет-
ка за купувањето, договор за купопродажба, царин-
ска декларација и ел.); 

* — потврда односно уверение за способноста на 
пловниот објект за пловидба,- • ' 

— исправа за баждарење на пловниот објект. 
Потврдата односно уверението за способноста на* 

пловниот објект и исправата за баждарење на плов-
ниот објект не можат да се користат како веродо-
стојни исправи ако поминало повеќе од шест месе-
ци од денот на издавањето на тие исправи односно 
извршените контролни прегледи. 

Член 6 
Сиге податоци кои се внесуваат во уписникот се 

впишуваат со мастило и читлив ракопис така да 
податоците од една рубрика не преминуваат во друга. 

Податоците внесени во уписникот не смеат да 
се бришат, дополнуваат, прецртуваат или преку нив 
да се залепи хартија. 

Член 7 
Исправка на погрешно внесените податоци или 

податоците кои поради настанатите промени мораат 
да се изменат во уписникот, се врши на тој начин 
што текстот или зборот кој со исправката се менува 
се прецртува така да остане читлив, а над или под 
него се впишува новиот текст или збор. 

Исправката во уписникот извршена на начин од 
став 1 на овој член мора да се овери со потпис на 
овластеното лице во општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на езерската пловидба, со 
назначување на датата на извршената исправка. 

Ако не постои можност исправката на подато-
ците да се изврши на начин од став 1 на овој член, 
податоците од страна се пренесуваат на нова страна 
на уписникот и на нејзе се означува страната на 
уписникот од која се пренесени податоците. На стра-
ната на уписникот од која се пренесени податоците 
се повлекува коса линија со црвена боја и се наз-
начува редниот број на страната на уписникот на 
која податоците се пренесени. 

Член 8 
Сопственикот на пловниот објект односно носи-

телот на правото во поглед на располагањето, ко-
ристењето и управувањето со пловниот објект е дол-
жен во рок од 10 дена од денот на промената на 
некои од условите кои се содржани во уписникот 
за настанатите промени да го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на езер* 
ската^пловидба. 

Член 9 
Бришење на пловниот објект од уписникот се 

врши на барање на сопственикот на пловниот објект 
односно на носителот на правото во поглед на рас-
полагањето, користењето и управувањето со плов-
ниот објект, така што под последниот упис во листот 
на уписникот се повлекува хоризонтална линија со 
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црвена боја, а преку уписот на таа линија се повле-
куваат две вкрстени линии со црвена боја, при што 
уписникот да остане читлив. 

Член 10 
Со влегувањето * во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за формата и содр-
жината на уписникот и начинот на водење на упис-
никот („Службен весник на СРМ" бр. 25/80 и 29/82). 

/ Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-564 
јуни 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за 

сообраќај и врски, 
дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

468. 
Врз основа на член 41 од Законот за езерската 

пловидба („Службен весник на СРМ" бр. 8/80, 26/80, 
5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНА-
ТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА-

ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ПЛОВИДБЕНАТА 
ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и со̂  

држината на пловидбената дозвола и регистарските 
таблици и начинот на нивното издавање. 

I. Плови дб ена дозвола и начин на издавање 

Член 2 
Пловидбената дозвола се печати на троделен 

картон, од траен квалитет, св&тлосина боја, кој раз-
виен има димензии 240 х 120 мм, а свиткан два пати 
по должина Јша димензии 80 х 120 мм. 

Член 3 
Образецот на пловидбената дозвола содржи: на-

зив на органот на управата што ја издал дозволата, 
име или ознака на пловниот објект за кој се из-
дава пловидбената дозвола, име и презиме на соп-
ственикот на пловниот објект, негово живеалиште 
и адреса,'' односно фирма или назив на носителот 
на правото во поглед на располагањето^ користење-
то и управувањето на пловниот објект и нивно се-
диште, податоци за пловниот објект (должина, широ-

чина, височина, најмало и најголемо газење, сопстве-
на тежина со и без сопствен погон, вид, марка, број 
и сила на моторот), реден број под кој пловниот 
објект е впишан во уписникот, со назначување на 
датата на првиот упис, подрачјето на пловидбата, 
состав на посадата на пловниот објект (број и струч-
ни називи). 

II. Регистарски таблици 

Член 4 
Регистарските таблици за чамците и пловните 

инсталации се бела боја и на нив со црни букви 
е испишана ознаката на регистарското подрачје, а со 
црни броеви регистарскиот број на чамецот односно 
пловната инсталација. 

Под регистарот подрачје во смисла на овој пра-
вилник се смета подрачјето на целата територија на 
Републиката. 

Член 5 
Регистарските таблици се во правоаглеста форма, 

големина . 250 х 100 мм и се изработуваат од лим. 
Ознаките и. броевите на регистарските таблици 

се испишуваат на латиница и со арапски броеви. 

Член 6 
На секој чамец, односно пловна инсталација се 

ставаат по две регистарски таблици од двете страни 
на прамецот и тоа на видно место/ 

По исклучок, ако поради конструктивните свој-
ства на пловниот објект или на материјалот од кој 
е изграден пловниот објект не можат да се корис-
тат метални (лимени) регистарски таблици, наместо 
нив можат да се испишат пропишани елементи за 
регистарските таблици со постојана боја на местото 
утврдено за -поставување на регистарските таблици. 
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Во случаите од став 2 на овој . член бојата со 
која се испишуваат елементите за регистарските 
таблици мораГ да биде спротивна од основната боја 
на пловниот објект заради' нивно полесно забеле-
жување. 

Член 7 
Ознаката на регистарското подрачје за терито-

ријата на Републиката е 4М. " 

Член 8 
Регистарските таблици можат да* се заменат со 

нови таблици: 
— ако едната од регистарските таблици се изгу-

би или биде уништена, и 
— ак<} поради дотраеност регистарската табли-

ца постане неупотреблива. 
Наместо регистарската таблица која е изгубе-

на или исчезната или е неупотреблива не може да 
се издаде нова регистарска таблица со ист број пред 
да истечат две години од денот кога е пријавена 
загубата односно нестанокот или неупотребливоста 
на таблицата. 

. Член 9 
Ако сопственикот на пловниот објект односно 

носителот ла правото во поглед на располагањето, 
користењето и управувањето со пловниот објект го 
отуѓи, расходу в а или од други причини не го ко-
ристи пловр^от објект е должен да ги врати ре^ 
гистарските таблици на општинскиот орган на упра-

вата надлежен за работите на езерската пловидба 
во рок од 15 дена од денот на настапувањето на 
нелсон од наведените случаи. 1 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за формата и содр-
жината на пловидбената дозвола и регистарските 
таблици и начинот на издавањето ша пловидбената 
дозвола и регистарските таблици („Службен- весник 
на СРМ", бр. 25/80 И 30/82). ' 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-562 
јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески; е. р. 

469. 

, Врз основа на член 17 од Законот за пријаву-
вање на живеалиштето и престојувалиштето на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 15/72, 24/85 
и 15/88), републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И 
ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО Л ПРЕСТО-

ЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците за пријавување и 

одјавување на живеалиштето и престојувалиштето 
на граѓаните (^Службен весник на СРМ" бр. 34/72 
и 41/72), во член 1 точката на крајот се брише и 
се додаваат зборовите „и образец број 1-а", а об-
разецот број 1 се менува. 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1-а кој гласи: 

х „Член 1-а 
Евиденцијата за живеалиштето и промената на 

адресата на станот се води во зид на регистар кој 
ги содржи следните податоци: реден број; датум 
на приемот на барањето за пријавување — одјаву-
вање на живеалиштето односно промена на адреса-
та на станот; датум и место на раѓање,- припадност 
на народ односно народност или етничка група; 
претходно живеалиште; новото живеалиште што го 
пријавува; забелешка за поднесените докази (член 
8 став 2); пријавени малолетни^ деца и рубрика „За-
белешка". 

Член 3 
Овој - правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 262-7099/1 
15 јуни 1988 година 

Скопје 

Републички секретар 
- за внатрешни работи, , 

Александар Андоновски, е. р„ 
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470. 
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за до-

полнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 41/85 и 45/&6), Републич-
киот комитет за здравство- и социјална политика, 
донесе 

П Р А К И Л И Н К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се. утврдува начинот и роко-

вите на усогласување на месечните парични прима-
ња на корисниците на права предвидени со Законот 
за дополнителна заштита на воените инвалиди. 

Член 2 
Инвалидскиот додаток, материјалното обезбеду-

вање за време на професионална рехабилитација и 
надоместокот за помош и нега од друго лице (во 
натамошниот текст: месечни парични примања) во те-
кот на годината се усогласуваат со процентот на по-
растот на просечниот месечен личен доход во Репуб-
ликата остварен ^во секое тримесечие од годината. 

Износите на основиците од кои се определуваат 
месечните парични примања на корисниците се утвр-
дуваат врз основа на податоците за порастот на про-
сечниот месечен личен доход во секое тримесечие 
добиени од Републичкиот завод за статистика. 

Член 3 
До добивањето на податоци од Републичкиот 

завод за статистика за порастот на просечниот месе-
чен личен доход за првото .тримесечие од теков-
ната година на корисниците им се исплатуваат зате-
чените износи на паричните примања исплатени во 
месец декември претходната година. 

Доколку оп оре д краткорочните показатели за 
движењата во стопанството порастот на личните до-
ходи во Републиката во првите три месеци е пого-
лем од 10°/о во однос на претходната година, зара-
ди заштита на стандардот на корисниците, до доби-
вањето на податоците од став 1 на овој член месеч-
ните парични примања можат аконтативно да се 
зголемат. 

Член 4 
Усогласувањето на месечните парични примања 

за првото тримесечно од тековната година се врши 
така што основиците од кои се определуваат месеч-
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пите парични примања се зголемуваат со процентот 
на порастот на просечниот месечен1 личен доход во 
Републиката остварен во првото тримесечно од те-
ковната година во однос на просечниот личен доход 
остварен во претходната година. 

Усогласувањето на месечните парични примања 
за останатите тримесечна од годината се врши на 
начин утврден во став 1 од озој член. 

Член 5 
Усогласувањето на месечните парични примања, 

согласно член 4 од овој правилник се врши без до-
несување на ново решение. 

Член 6 
"*" Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начинот 
и роковите за усогласување на месечните парични 
примања на корисниците на права според Законот за 
материјално обезбедување на учесниците во НОВ и 
Законот за дополнителна заштита на воените инва-
лиди („Службен весник на СРМ", бр. 20/87). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-04-2917/3 Претседател 
31 мај 1988 година на Републичкиот комитет -

Скопје за здравство и социјална политика, 
Милован Шиковски, е. р. 

471. 
Врз основа на член 11 од Законот за општестве-

на контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/85), Републичкиот 
секретаријат за општостопански работи и пазар до-
несе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ЦЕНИТЕ ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР, КУПУВА-

ЧИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

1. Организациите на здружениот труд — произ-
водители односно даватели на услуги се должни во 

' 1988 година на Републичкиот секретаријат за општо-
стопанскм работи и пазар и на организациите на 
здружениот труд — купувачи односно корисници на 
услуги да доставуваат известување за цените на про-
изводите односно услугите кои тие организации — 
купувачи односно корисници на услуги ги користат, 
во рок од триесет дена пред почетокот на продаж-
бата на производите, односно вршењето на услугите 
по цените од известување и тоа за: 

— задолжително осигурување на возилата; 
— училишната лектира. 
2. Известувањето за цените содржи: 

4 1) назив на производот односно услугата, 
2) дата на примена на цената, 
3) цена на производот односно услугата за кои 

се доставува известувањето за цени, со назначување 
на видот на цената (ироизводителска и малопродај-
на) постојната цена формирана по прописите и про-

• цент на зголемување. 
3. Известувањето за цените се доставува во пис-

мена форма до Републичкиот секретаријат за општо-
стопански работи и пазар и истовремено до купу-
вачите односно. корисниците на услугите. , 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр 11-475/1 Републички секретар 
17 јуни 1988 год. за општостопански работи и пазар. 

Скопје Иван Митровски, е. р. 

472. 
Врз основа на член 71 став 3 од Законот за 

езерската пловидба („Службен весник на СРМ", бр. 
8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

1. Легитимацијата со која се утврдува својството 
на инспектор за безбедност на езерската пловидба се 
издава според образецот кој е составен дел на ова 
упатство. 

2. Големината на образецот на легитимацијата е 
10x7 см и нејзините корици се полутврди и обоени 
со сина боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската година 
во која е издадена односно за календарската година 
за која е нејзиното важење продолжено доколку 
изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на леги-
тимацијата го врши органот што ја издал легитима-
цијата. ' 

4. Инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба на кого му престанала функцијата должен е 
веднаш, а најдоцна во рок од з дена, да ја врати 
легитимацијата на органот што ја издал. 

5. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Упатството за содржината и фор-
мата на образецот на легитимацијата на инспекто-
рот за безбедност на езерската пловидба („Службен 
весник на СРМ", број 25/80). 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-563 ' ' 
јуни 1988 година " 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

(функција) 

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
ги врши работите на инспекцијата за безбедност на 
езерската пловидба предвидени со соодветните про-
писи и ги има правата и должностите што се утвр-
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(потпис на издавачот на легитимацијата) 
(осма, деветта и десета ити. внатрешна страна) 
Извод од Законот за езерската пловидба. Текст на 
член 72, 73, 75> 76 и 77. 
(Трета и четврта страна од кориците остануваат 
празни) 

473. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

- 20 од Законот за основите на постапката пред Устав 
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одредбата од проодните и за-
вршните одредби на Правилникот за организација 
на работите и работните задачи на работниците во 
Педагошката академија „Гоце Делчев" во Штип, до-
несен од Советот на 1 јуни ^ 1987 година што се 
однесува на признавањето на више образование на 
работниците со несоодветна стручна подготовка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во , Службен весник 
на СРМ" и во означената педагошка академија, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У.< 
бр. 230/87 од 7 април 1988 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбите 
означени во точка 1 на оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со член 
23 од Законот за работни односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во преодни-
те и завршните одредби на оспорениот правилник 
покрај другото е предвидено затекнатите работници 
во Академијата чии стручни квалификации не се 
соодветни да се смета' дека се стекнале со соодвет-
на стручна подготовка во текот на досегашното ра-
ботење и им се признава више образование. 

Според член 23 став 2 од Законот за работни 
односи распоредувањето на работникот на работи, 
односно работни задачи кои одговараат на неговата 
работна способност стекната со работа, може да се 
врши кога посебна комисија ќе утврди дека работ-
никот со работа стекнал знаење и , практична вешти-
на за успешно извршување на работите, односно ра-
ботните задачи на кои се распоредува. 

Согласно пак ставот 3 од овој закон работникот 
може да биде распореден само на работи, односно 
работни задачи за чие извршување се бара најмногу 
средна стручна подготовка. 

Според ;тоа од овие одредби на законот произ-
легува дека на работникот кој нема соодветна струч-
на подготрвка може да му се признае оспособеност 
стекната со работа за вршење на одредени работи 
и работни задачи, но само за работи и работни за-
дачи за чие извршување се бара најмногу средна 
стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
Правилникот на затекнатите работници им се приз-
нава виша стручна подготовка, Судот утврди дека 

овој член од Правилникот не е во согласност со 
член 23 од Законот за работни односи. 

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

У. бр. 230/87 
5 мај 1988 година $ 

Скопје 
Претседател 

' на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

474. 
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 11 мај 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на кон-
кретна висина. за учество на работните луѓе и гра-
ѓаните-баратели на телефонски приклучок, донесена 
од Работничкиот совет на Основната организација- на 
здружениот труд за ПТТ сообраќај „Прилеп" во При-
леп, на 5 септември 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 оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 41/88 од 30 март 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точката 1 од ова решение, затоа што со 
него е предвидено собирање неповратни средства од 
граѓаните и другите корисници на ПТТ услуги за 
развој на ПТТ сообраќајот, како и затоа што оспо-
рените одредби од^ означената одлука, како основа 
за уредување на одредени облигациони односи, пред-
видуваат еднострана измена и раскинување на дого-
ворите спротивно на условите и начинот утврдени 
во Законот за облигациони односи. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорена-
та одлука е предвидено граѓаните за поставување 
нов телефонски приклучок да уплатуваат учество во 
определен износ, како неповратни средства. Исто 
така, во Одлуката е предвидено за граѓаните кок 
имаат склучено договори со основната организација 
и имаат уплатено средства, а немаат добиено теле-
фон, нивните средства да се валоризираат и да до-
платат до бараниот износ. 

5. Заради проширување на материјалната осно-
ва на трудот организациите на здружениот труд, 
според член 30 од Уставот на СР Македонија, можат 
да собираат парични средства од граѓаните и да им 
обезбедат, со враќањето на овие средства, и надо-
месток за вложените средства во вид на* камата или 
други погодности определени врз основа на закон. 

Според член 64 од Законот за системот на врски, 
за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и те-
лефонски сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 
14/79) заради позабрзана изградба на локалната ПТТ 
мрежа и зголемување на капацитетите на постојни-
те централи и изградба на нови ПТТ' централи и 
други уреди за зголемен обем на ПТТ услуги од 
планираната динамика и обезбедените средства за 
таков развој. ПТТ организациите можат да собираат 
средства од корисниците на ПТТ услуги во вид на 
кредити. 

Со оглед на тоа што со оспорениот акт е пред-
видено собирање на неповратни4 средства од , работ-
ните луѓе и граѓаните за добивање телефонски при-
клучок односно за проширување на материјалната 
основа на трудот, Судот смета дека тој не е во сог-
ласност со член 30 од Уставот на СР Македонија и 
со член 64 од означениот закон. 
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Воедно, со оглед на тоа што во одлуката е 
предвидено граѓаните кои имаат склучено договори 

' за телефонски приклучок, а ко,и ке се реализирани 
во предвидениот рок, да го доплатат износот пред-
виден со означената одлука, Судот смета дека со тоа 
всушност се регулира начинот на раскинување или 
измена на договорите склучени врз основа на пора-
нешни акти поради променети околности, што прет-
ставува уредување на облигационен однос меѓу ПТТ / 
организацијата и работните луѓе и граѓаните бара-
тели на телефонски приклучок. 

погласно член 14 ед Законот за облигациони 
односи („Службен лист на СФРЈ" бр. 26/78) при 
засновање на облигациони односи не може да се соз-
даде или искористува монополската, положба со која 
се стекнуваат материјални и други погодности кои 
не се засноваат врз трудот, а во член 133 од истиот 
закон се утврдени условите и начинот под кои мо-
же да се бара раскинување или измена на договор 
поради променети околности. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспо-
рените одредби, како основа за уредување на одре-
дени облигациони односи, предвидуваат еднострана 
измена и раскинување на договорите спротивно на * 
условите и начинот утврдени во законот/ Судот смета 
дека тие се во спротивност со означените одредби 
од Законот за облигациони односи. 

Врз оснрт-а на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од ова^ одлука.. 

У. бр. 4.1/88 
11 мај 1988 година 

Скопје 1 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р 

475. Л 
• Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство На 

-неговите одлуки, на седницата одржана на 11 мај ' 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

V 1. СЕ УТВРДУВА дека член 9 став .4 точка 3, 
член 11 и член 12 од Правилникот за решавање на 
станбените прашања на работниците во Работната за-
едница на Републичката" самоуправна интересна за-
еднт4ца за вработување бо Скопје, донесен од работ-
ниците со референдум одржан на 12 ноември 1980 
година, во време на нивното важење не биле во сог-
ласност со уставните и законските одредби. 

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

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ* и во означената Самоуправна интересна за-
едница на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 176/87 од 14 април 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 9 
став 4 точка 3, член 11 и член 12 од актот означен 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што основот при-
донес во работата се изразува единствено проку 
стручна подготовка и што основот работен стаж има 
доминантно влијание во однос на основот станбена 
состојба. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 9 
став 4 точка 3 од Правилникот како единствен основ 
преку кој се изразува придонесот во работата е пред-
виден основот стручна подготовка, а во член 12 
предвидено е по овој основ да се добиваат најмногу 
15 бода. 

'Според член 42 и 42-а од Законот за станбени , 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/72, 14/83 
и 27/86) работниците во основните организации на 
здружел труд со самоуправен општ акт ги опреде-

луваат основите и мерилата за утврдување редот на 
првенство за доделување на стан .во општествена соп-
ственост. 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Маке-. 
до ни ја, според кој, трудот и резултатите од трудот 
ја определуваат материјалната и општествената по-
ложба на човекот врз основа на еднакви права и 
должности. Судот смета дека при определувањето на 
основите и мерилата за утврдување редот на првен-
ство за доделување на станови покрај основите што 
го изразуваат уставното начело на заемност и соли-
дарност изразено во Оддел II став 3 .алинеја 6 од 
Уставот на СР Македонија треба да се предвиди и 
основот придонес во работата. 

Со оглед на тоа што чво конкретниот случај 
стручната подготовка е предвидена како единствен 
основ за изразување на придонесот во работата, ^без 
да се предвидат и другите основи преку кои реално 
се изразува придонесот во работата, Судот утврди 
дека член 9 став 4 точка 3 и член 12 од Правилни-
кот не се. во согласност со наведените устазни од-
редби. 

6. Судот на седницата, исто така, утврди дека 
во член 11 е предвидено да се добие по 1 бод за 
•секоја година работен стаж, што значи најмногу 40 
бода, а за станбената состојба е предвидено најмногу 
20 бода. 

Имајќи го во предвид уставното начело на заем-
ност и солидарност изразено Е'О Оддел II став 3 али-
неја 6 од Уставот на СР Македонија, Судот' смета 
дека при определување на основите и мерилата за 
"утврду зање редот на првенство за добивање стан 
треба да се обезбеди доминантно влијание на основи-
те кои ја изразуваат станбената состојба на работ-
ниците. 

Со оглед на тоа што во член 11 од Правилни-
кот основот работен стаж има доминантно влијание 
но оДнос на станбената со9тојба. Судот утврди дека 
овој член од Правилникот не е во согласност со 
уставното начело на заемност и солидарност. 

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

У. бр. 176/87 
11 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

476. 

Уставниот суд на Македонија, врз ренова 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 5 мај 
^988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 33 од Правилникот за 
распределба на доходот, чистиот доход и средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка на оа-
ботниците во ООЗТ — Основно училиште- „29 Но-
ември" во Скопје, во состав на Работната организа-
ција за основно образование и воспитание „Карпош" 
во Скопје, донесен со референдум на 7 октомври 
1986 г о ^ н а . 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената основна организација на 
здружен труд, на дачин предвиден за објавување на 
самоуправните Општи акти. 

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје пред 
Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на член 33 од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
звањето истакнат и особено истакнат педагошки ра-
ботник претставуваат основ за распределба на сред-
ствата за ли^ни доходи, што не е во согласност со 
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член 22 од Уставот на СР Македонија и е во ©про-
тивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот 
труд. ' ' -

4. На седницата Судат утврди дека во член 33 
од Правилникот' е предвидено основот на личниот 
доход по претпоставен труд да се зголеми за 210/© 
односно за 4% на наставниците што се стекнале со 
педагошките звања истакнат педагошки работник и 
особено истакнат педагошки работник. 

5. Според член 133 став 1 .од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/83)/ воспитувачите, Частав- ^ 
ниците и другите стручни работници во организации-
те за згрижување и воспитание, в<о основните учи-
лишта како и во ученичките домови, кои непосредно 
придонесуваат во остварувањето^ на вошитно-обра-
зовните задачи, можат да се здобијат со звање истак-
нат педагошки работник и особено истакнат педа-
гошки работник. Начинот и условите за здобивање 
со овие звања, согласно член ^33 став 3 од овој за-
кон, се утврдени во посебен правилник, кој го до-
несува Републичкиот комитет . за наука и образова-
ние. Според член 2, 4 и 5 од Правилникот за на-
чинот и условите за здобивање на звањето на настав-
ниците за одделенска и предметна настава во основ-
ните училишта, специјалните основни училишта, уче-
ничките домови и основните училишта за возрасни 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/80) наставниците 
што постигнуваат значајни резултати во остварува-
њето на целите и задачите на основното воспитание 
и образование и работата со ученици, за придонесот 
во унапредувањето на воспитно-образовната работа, 
за учество во разни форми на општествено-културна-
та дејност во средината каде работат и живеат, ако 
имаѕрг поминато најмалку 5 години односно 10 годи-
ни работено искуство,. молчат да ги добиваат овие 
звања. 

Според мислењето на Судот, од наведените усло-
ви за здобивање на овие звања произлегува дека тие 
се непосредно поврзани и со конкретните резултати 
во долгогодишната воспитно-образовна работа на од-
делни истакнати просветни работници. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд лич-
ниот доход на работникот се утврдува според резул-

татите од неговиот труд и според неговиот личен 
придонес што со својот тековен и чминат труд го 
дал во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. , 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај зва-
, њето истакнат и особено истакнат педагошки работ-
ник се добива за посебните резултати постигнати во 
работата. Судот смета дека нивното предвидување 
како посебен' основ за распределба на средствата за 
лични доходи не излегува надвор од самоуправното 
право предвидено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот 
труд. -

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

У. бр. 27/88 
5 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, * 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

. / ' 

477. 

^ Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
ао од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 
1988 година, донесе • _ * 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување закони-
тоста на: 

а) член 55 оД Самоуправната спогодба за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредува-
ње на односите во стекнувањето и распоредувањето 
на доходот и чистиот доход, распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
и другите лични' примања и надоместоци на работ-
ниците во работните заедници на самоуправните ин-
тересни заедници во СР Македонија, донесена во 
^прил 1986 година и 

б) член 48 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи, заедничка потрошувачка и други лични при-
мања на работниците во Работната заедница — За-
едничка стручна , служба на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за здравствена заштита во 
Битола, донесен со референдум на 17 октомври 1986 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и всѓ означената Работна заедница во Би-
тола на начин определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Општествениот општествен правобранител на 
самоуправувањето на општините Битола и Демир Хи-
сар со предлог поведе постапка за оценување зако-
нитоста на член 55 односно член 48 од актите озна-
чени во точката 1 од оваа одлука, затоа што во 
нив е предвидено тие акти да имаат повратно деј-
ство, што било во спротивност со член 551 став 3 од 
Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 55 
од означената самоуправна спогодба односно во 
член 48 од означениот правилник е предвидено тие 
да се применуваат од 1 јануари 1986 година, иако 
се донесени во април односно октомври истата го-
дина. 

5. Според член 551 став 3 од Законот за здру-
жениот труд во самоуправниот општ акт може да 
се утврди, во согласност со законот, дека тој акт 
или одделни негови одредби можат да имаат ' пов-
ратно- дејство ако тоа го дозволува природата на 
односите што се уредуваат со тој акт. 
, Согласно член 98 и член 107 од Законот за здру-
жениот труд работниците во здружениот труд при-
времено го утврдуваат и исплатуваат личниот доход 
како аконтација за периодите од најмногу 1 месец, 
а конечната распределба на оставренирт личен' доход 
ја вршат на крајот на деловната година: 

Врз основа на изложеното, Судот смета дека при-
родата на односите игро се уредуваат со оспорецитеV 
самоуправни општи акти дозволува тие да имаат 
повратно дејство во текот на истата година, со оглед 
на тоа што конечната распределба на средствата за 
лични. доходи на работниците се врши на крајот на 
деловната година при донесувањето на завршната 
сметка. Со измената на основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи, а со тоа и 
измената на аконтацијата на личниот доход што им 
се исплатува на работниците во текот на годината, 
пак, не се повредува правото на работниците да 
учествуваат во распределбата на тие средства сраз-
мерно на резултатите 9д нивниот труд и придонесот 
во работата. 

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

- У. бр. 6/87 
5 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

нз Уставниот суд на Македонија, 
д^р Фиданчо Стоев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

194. 
Врз основа на член }61 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита на град Скопје („Службен у 
весник на СВМ" бр. 25/86), Собранието на Здруже- * 
ната самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита на град Скопје на седницата одржана на 31 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
* Во Статутот на Здружената СИЗ за здравствена 

заштита на град Скопје („'Службен весник на СРМ" 
бр. 25/86). во членот 20 став 2 по зборот „баба" 
се додаваат зборовите „брат и сестра". 

Член 2 
Членот 34 се менува и гласи: „Покрај правата 

од задолжителни видови на здравствена заштита и 
здравствена заштита за случаи на несреќа при ра-
бота и професионални заболувања, корисниците на 
здравствена заштита^ од членовите од 14 до 18 и 20 
до 28 од овој статут во Здружената градска заедница 
остваруваат и права од примарна, специјштетичка 
консултативна и болничка здравствена заштита утвр-
дена со плановите и програмите за развој на здрав-
ствената заштита што ги донесува Собранието на 
Здружената градска заедница како и други права од 
здравствена заштита утврдени сф- закон и овој ста-
тут". 

Член з 
Членов.ите 35 и 36 се бришат. 

Член 4 
Во членот 37 ставот 2 се менува и.гласи: „Листа-

та на лекови што можат да се препишуваат од сред-
ствата на Здружената градска заедница се утврдува 
со општ акт на Републичката заедница за здравстве-
на заштита". 

Ставот 3 на член 37 се брише. 

Член 5 
Член 38 се менува и гласи: „Користење на леко-

ви и имунизација кога имунизацијата не е задолжи-
телна, се обезбедува со учество на корисниците на 
здравствена заштита во поднесувањето на трошоци-
те, ако тоа е предвидено со самоуправен општ акт на. 
Републичката заедница за здравствена заштита". 

Член 6 
Во член 42 став 1 зборовите „болен член на по-

тесното семејство" се заменуваат со зборовите: „бол-
но дете до тригодишна возраст". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: „Корис-
ниците од став 1 на овој член имаат право на надо-
месток на личен доход за време на привремена спре-
ченост за работа и поради негување на болен член 
од потесното семејство над тригодишна возраст, како 
и за време на неопходно придружување на болно 
дете до тригодишна возраст додека е на болничко 
лекување до 30 дена, а над 30 дена под услови и 
во траење утврдени со самоуправен општ акт на 
Здружената градска заедница". 

Член 7 
Член 62 се брише. 

Член 8 
Член 90 се менува и гласи: „Надоместокот на 

трошоците за превоз на телото на починатиот ко-
рисник кој претходно е упатен на лекување во здрав-. 

ствена организација надвор од подрачјето на Здру-
жената градска заедница во( земјата и странство се 
определува со решение на секретарот на Собранието 
и исплатувале висина на неопходните трошоци. 

Надоместокот од став 1 на овој член се исплату-
ва и за корисникот кој починал надвор од подрачје 
то на Здружената градска заедница за време на 
службено патување, користење на годишен одмор и 
ел., а за време на приватен престој во странство 
само ако се исполнети условите за користење здрав-
ствена заштита во странство пропишани со самоуп 
равен општ акт на Здружената градска заедница 

Со одлука на Собранието на Здружената град 
ска заедница се определуваат видовите на трошоци 
те за превоз на телото на починатиот корисник" 

Член 9 
Членот 102 се брише. 

Член 10 
Во член 184 став 1 точката 8 се брише. 

Член 11 
Во, членот 240 се додаваат пет нови става кои 

гласат: 
„Средствата од корисниците на здравствена заш-

тита на име учество при користењето на здравствена 
заштита се приходи на Здружената градска заедница. 

Средства за специфична здравствена заштита 
обезбедуваат организациите на Здружен труд од 
областа на стопанството и другите самоуправни орга-
низации и заедници од вкупниот приход. 

Средствата за здравствена заштита на лицата од 
член 17 став 1 точка 1 и 6 од овој статут ги обез-
бедуваат и уплатуваат самоуправните интересни за-
едници за вработување, односно за социјална заш-' 
тита. 

.Средствата за здравствена заштита на лицата од 
член 17 став 1 точка 4 и 5 од овој статут ги обез-
бедува Републиката. 

к Средствата за здравствена заштита на лицата од 
член 20 став 5 од овој статут ги обезбедуваат општи 
пите во Скопје". 

Член 12 
Член 246 се брише. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-5128/8 

31 мај 1988 година 
Скопје 

Претседател, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

195. 
Б*рз основа на член 100 став 1 од Законот за 

здравствена Заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83, 43/85 и 50/87), Соборот на делегатите на ко 
-ризиците на услуги и Соборот на делегатите на да-
ватели на услуги на Собранието на Здружената са-
моуправна интересна заедница за здравствена заш 
тита на град Скопје, на одвоени седници одржани 
на 31 мај 1988 година, донесоа * 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ 
УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ЗА ВИСОЧИНА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 
1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здравствена 
заштита на југословенските државјани вработени или 
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упатени на работа во , странство, на работните луѓе 
кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид 
на занимање и на други категории корисници на 
кои основиците на придонесот за здравствена заш-
тита не се утврдени со закон, како и височината на 
придонесот за одделни категории корисници. 

Член 2 
За пресметување и плаќање на придонесот за 

здравствена заштита и посебниот придонес за ко-
ристење здравствена заштита во странство (во ната-
мошниот текст: придонес) за југословенските држав-
јани вработени или упатени на работа во странство 
и на кои странскиот носител на осигурување не им 
обезбедува здравствена заштита, се утврдуваат след-
ните основици: 

1. просечниот месечен износ на чистиот личен 
доход што корисникот гС1 остварил во годината во 
која му престанало задолжителното осигурување и 
тоа за: 

— лицата на работа кај југословенски претстав-
ништва и организации во странство, 

— лицата упатени во странство заради стручно 
усовршување, 

— лицата упатени од организации на здружен 
труд за изведување на инвестициони работи во стран-
ство кај странски деловен партнер; 

2. просечниот месечен износ на чистиот личен 
доход што корисникот го остварил во годината во 
која заминал на работа во странство и тоа за: 

— лицата што врз основа на меѓународни спо-
годби стапиле во работен однос кај меѓународни и 
други организации, 

— лицата што се на работа во странство кај ор-
ганизации во чие основање, управување и финансира-
ње учествуваат југословенски организации (мешови-
ти друштва и ел.). 

За лицата од точките 1 и 2 од овој член кои 
оствариле личен доход само за еден месец во годи-
ната во која стапиле односно биле упатени на ра-
бота во странство како основица за пресметување на 
придонесот се зема исплатениот личен доход за тој-
месец,-

3. гарантиран чист личен доход за лицата вра-
ботени во домаќинство на југословенски државјани 
во работен однос во странство,-

4. за членовите на потесното семејство на лица-
та вработени во странство на кои не им е обезбеде-
на здравствена заштита од странскиот носител на 
осигурување ако имаат -постојано место на живеење 
или престој на подрачјето на Здружената градска за-
едница, височината на придонесот за здравствена 
заштита се утврдува во паушален нето износ од 
30.000 динари месечно. 

5У за странски државјани — студенти на Универ-
зитетот во Скопје на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита од страна на странскиот носител на 
осигурување, се утврдува паушален нето износ од 
30.000 динари месечно, а ќе се наплатува два пати 
годишно при упис на семестрите. 

Член з -
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствена заштита на лицата кои со 
личен труд вршат самостојна дејност во вид'на за-
нимање на кои основицата на придонесот за здрав-
ствена заштита не им е утврдена со закон за 1988 
година се утврдува и тоа: 

1. паушален нето износ, во висина на гарантира-
ниот чист личен доход за работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност, со личен труд и средства за 
сопственост на граѓани за времето односно годината 
во која плаќаат данок од вршење на дејност пресме-
тан врз паушална основа; 

2. паушален нето износ од 257.680 динари за пи-
сателите,^ ликовните уметници на применетата умет-
ност, сценските уметници, композиторите, признатите 
музички уме тици изведувачи, музички соработници, 
сценаристи, режисери, секретари на режија, главни 
сниматели, сценографи, костимограф^ филмски ар-

тисти, аниматори на цртани и куклени филмови, 
организатори на филмско производство, помошници 
на режисери, асистенти на режисери, сниматели, 
филмски архитекти, сниматели на тон, монтажа, ди-
ректори на филмот и водачи на снимања,-

3. паушален износ од 180.000 динари за асистент 
на снимателот, асистент на сценограф, маскер, шмин-
кер, главен оаветлител, асистент на тон, филмски фо-
тограф, помошник на водач на снимање, асистент 
на монтажер, реквизитер, гардеробер, осветлител, 
сценски работник, филмски техничар, киноапаратер, 
помошник работник и други; 

4. гарантиран чист личен доход и> за Продавачи-
те на печат (колпортери) и за носачите на багаж 
на железничките станици — членови на Здружение-
то на носачите на железниците во Скопје; 

5. паушален нето износ на лицата што вршат оп-
ределени верски функции, односно должности во 
рамките на верските заедници и органите на кои им 
припаѓаат и тоа: на припадниците на православната, 
католичката, методи етичката и евангелистичката 
црква како и исламската' верска заедница, во завис-
ност од школската подготовка и тоа-. 

— оо висока- школска подготовка 257.600 дин. 
— со виша школска подготовка 222.800 дин 
— со средна школска подготовка 175.500 дин, 
— со нижа школска подготовка 145.400 дин, 

Член 4 
Основицата за пресметување на придонесот за 

здраве твена заштита на лицата вработени кај при-
ватни работодавци' ја сочинува договорениот износ 
на личниот доход но нб помалку од следните износи: 

— 113.000 динари за неквалификувани работници, 
— 145,400 динари за полуквалификувани работ 

ници, 
— 175.500 динари за квалификувани работници и 

работници со средна школска подготовка, 
— 222.800 динари за ВКВ работници со виша 

школска подготовка, 
— 257.600 динари за работници со висока школ-

ска подготовка. 
За домашните помошнички, основицата ја сочи-

нува договорениот износ на личниот доход, но не 
помалку од гарантираниот чист личен доход. 

Член 5 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствена заштита за лицата на школу-
вање, стручно усовршување односно постдипломски 
студии кои поради тоа го раскинале работниот однос 
и за лицата кои основната организација на здруже-
ниот труд пред засновување на работниот однос со 
нив ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во други организации заради стручно оспо-
собување се утврдува во височината на месечниот 
нето износ на стипендијата. 

Член 6 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработени лица за време на користење 
на неплатено отсуство се утврдува ве височина на 
аконтација на .личниот доход во нето износ оства-
рена во месецот пред почетокот на користењето на 
исплатеното отсуство, односно надоместок на лич-
ниот доход за месецот кој претходи на месецот во 
кој е започнато користењето на исплатеното отсуство. 

Член 7 
Височината на придонесот за задолжителни ви-

дови на здравствена заштита и здравствена заштита 
што самостојно ја утврдува Здружената градска за-
едница се утврдува во паушален месечен износ и 
тоа: 

1. 2.766 динари за: • 
— лицата кои учествуваат во младински работ-

ни акции, а кои по прописите за инвалидското оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност. 
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— лигата кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции, ѓко на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, 

— лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
и логорување, 

— лицата припадници на територијалните едини-
ци, припадниците на цивилната заштита, за време 
на изведување на задачите на територијалната од-
брана. 

— уживателите на4 постојана државна помош. 
/ 

Член 8 
Височината на придонесот за здравствен^ зашти-

та во случаи на несреќа на работа ќ заболување 
од професионални болести се утврдува во паушален 
месечен износ од 230 динари и тоа: 

— за учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, умет-
ничките академии, за време траењето на практич-
ната работа во врска со наставата, 

— за лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време, 

— за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита. 

Член 9 
Собранието на Здружената градска заедница се-

која година со посебна одлука ги валоризира осно-
в ц и т е и височината на Придонесите утврдени со оваа 
одлука со процентот на просечниот пораст на лич-
ните доходи по вработен во стопанството во СРМ; 

Член 10 
До донесувањето, на одлуката од претходниот 

член наплатата на придонесот ќе се врши во вид на 
аконтација според основиците и височината на при-
донесите утврдени со оваа одлука,. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на основни-
те за пресметување и плаќање на придонеси за 
здравствено осигурувале на осигуреници за кои со 
закон не се утврдени основици, како и за височи-
ната на придонесот за одделни категории осигурени-
ци^ бр. 02-13401/5Г ОД 29 октомври 1981 година. 

Бр. 02-6128/12 
31 мај 1988 година . • , , 

Скопје 
Претседател, 

прим. д р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

196. 
.Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита на град Скопје, Собранието 
на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град 
Скопје, на седницата одржана на 31 мај 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствена заш-

тита на земјоделците се утврдува: , 
— со стапка од 20°/о, придонес од личен доход 

од земјоделска дејност, и 
— 3.000 динари, придонес по член на домаќин-

ството на корисникот на здравствена заштита. 

Член 2 , 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност за земјоделците што вршат земјодел-
ска дејност во . ридско планинските подрачја се утвр-
дува на 10%. ' 

Член з 
Средствата што ќе се остварат од придонесот од 

член 1 од оваа одлука се распоредуваат: 
— 67% за обезбедување на задолжителните ви-

дови на здравствена заштита, / 
— 33% за обезбедување на правата што самос-

тојно ги утврдува Заедницата. 

Член 4 * 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник .на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-5128/13 
31 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, \ 

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. р. 

197. 
Врз основа на^ член 57 став 2 од Законот за 

здравствена заштита .(„Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на 
Здружената самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита на град Скопје, Собранието на Здру-
жената самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита на град Скопје, на седницата одржа-
на на $1 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува, износот на дневни-

ците на корисниците на здравствена заштита кои се 
упатуваат на преглед и лекување во друго место. 

Член 2 
Висината на надоместокот на дневниве трошоци 

(дневниците) на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдуваат и тоа: 

1. на територијата на СРМ, во из-
нос ОД 5.893,00 Динари; 

2. надвор од територијата на СРМ, 
во износ од 8.250,об динари,-

3. во други републики и покраин-
ски центри, во износ од 11.785,00 динари. 

Член 3 
На корисниците на здравствена заштита упатени 

на преглед, и лекување во друго место им припаѓа 
чполниот износ на дневниците утврдени во членот 2 

од оваа одлука за време на патувањето и престојот 
во траење од 12 до 24 часа односно 50% од полниот 
износ на дневниците за врЈеме на патувањето и пре-
стојот во'траење од 8 до 12 час^. 

На децата на корисниците на здравствена за-
штита упатени на преглед и лекување во друго 
место до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 
50% од износот на дневницата утврдена во прет-
ходниот член. 

Чл*ен 4 
За остварувањето на право на дневница корисни-

кот на здравствена заштита е должен да, приложи 
потврда заверена од страна на здравствената орга-
низација во која користел здравствена заштита. По-
тврдата треба да содржи: дата на извршениот пре-
глед. времетраењето на прегледот и печат на здрав-
ствената организација. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
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Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување вишната на 
надоместокот на дневните трошоци на корисниците 

,на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед 
и лекување во. друго место, број 02-1325/11а од 26 
февруари 1987 година. 

Бр. 02-5128/14 , 
31 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, е. рЛ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

198. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Радовиш, Собранието на заедницата, на седницата 
на Соборот на делегатите — корисници^ на здрав>-
ствена заштита и на Соборот на делегати од здрав-' 
ството — даватели на здравствена заштита, одржана 
на 17 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1988 година! се определува во ви-
сина од 9% од бруто личниот доход и другите 
примања, во кои се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на осигурениците 
од 4°/о и ' 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита шточ припаѓаат над задолжителните: 
видови и на други права од здравствената заштита 
од 5%. 

Член 2 
.Висината на придонесот за здравствената заш-

тита во случај на повреда на работа и заболување 
од професионални болести се определува и изнесу-
ва 0,50%. ' 

Основицата за ^пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои остваруваат 
-(формираат) доход претставува остварениот доход. 

Основицата кај обврзниците кои не остваруваат 
{формираат) доход претставуваат бруто личните до-
ходи и другите примања. г ' 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 мај 1988 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката бр. 0201-140/4 од 
26 април 1988 година. 

Одлуката да се објави во „Службен • весник на 
СРМ". 

Бр. 0201-(192/4 
17 јуни 1988 година 

Радовиш 
* Претседател, 

Борка Ристова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА 'ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

199. 
Врз основа на член 162 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, Со-
бранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Струмица, -на седницата, одржана на 27 фев-
руари 1987 година, донесе * 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

И ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за виси-

ната на стапката на придонесите за здравствено оси-
, турување на работниците и стапката на посебниот 
1 придонес за користење . на здравствена заштита во 

странство во 1987 год. и во 1988 година и тоа-. Од-
луката бр. 02-211/1 од 26 февруари 1986 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 19/86. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

' несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-191/2 
23 февруари 1988 бодина 

Струмица 
Претседател, 

В^лчо Манев, е. р. 

2У0. 
Согласно член 162 став 6 од Статутот на Оп-

штинската СИЗ за здравствена заштита — Струми-
ца, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за- здравствена заштита — Струми-
ца, на седницата одржана на 26 февруари 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ФИКСНИОТ ИЗ-
НОС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА 

' Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање I данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност, за 1988 година ќе плаќаат 'придонес 
за здравствена заштита 25% од катастарскиот при-
ход од кое.-

1. 22% здравствена заштита и 
2. 3% за наменски средства за инвестиции во 

здравството. . 
Член 2 

Земјоделците осигуреници кои користат здрав-
ствена заштита Цо основ на вршење на земјоделска 
дејност за 1988 година ќе плаќаат фиксен износ за 
здравствена заштита и тоа: 

1. 17.200 динари за секое осигурено лице за 
здравствена заштита по основ на земјоделско оси-
гурување и 

2. 34.400 динари за секое семејство кое нема 
сопствена* земја, а кое врши земјоделска дејност со 
земјиште 'земено под закуп и е осигурено по основ 
на земјоделско осигурување. 

• Член 3 
Придонесот од член 1 став 1 точка 1 на оваа 

одлука ќе^ се распоредува: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита ќе се пресметува 14% од катастарскиот при-
ход и 

— за останати права ќе се пресметува 8% од 
катастарскиот приход. 

Член 4 \ 
Фиксниот износ од член 2 став 1 точка 1 на 

оваа одлука ќе се распоредува: 
— 11.000 динари ~ за задолжителни видови на 

здравствена заштита, и " 
— 6.200 динари за останати права на здравстве-

на заштита. 
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Фаќаниот износ од член 2 став 1 точка 2 од 
оваа -одлука ќе се распоредува: 

— 22.000 динари за задолжителни видови здрав-
ствена заштита 

— 12.400 динари за останати права на здрав-
ствена заштита. 

Член 5 
Придонесите по член 1 и член 2 од оваа одлука 

ќе се пресметуваат и наплатуваат од обврзниците 
на начин и постапка утврдени со Законот за дано-
ците на граѓаните и со самоуправните акти доне-
сени од страна на Собранието на Заедницата. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ката на придонесот од личниот доход (катастарскиот 
приход на земјоделците) и фиксниот (паушален) 
износ за здравствена заштита на земјоделците во 
1987 година, бр. 02-173/1 од 27 февруари 1987 го-
дина. * 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1988 година и истата ќе се објави во „Службен 
весник на рРМ". 

' Бр. 02-191/1 
26 февруари 1988 година 

Струмица 
Претседател, 

Велчо Манев, е. р. 1 ^ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

201. 

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 10 од 
Статутот на Општинската СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Струмица, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата — Струмица, на седницата одржана на 25 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАН-
СИСКИ СРЕДСТВА — ПРИХОД НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

Ч ДЕЦАТА — СТРУМИЦА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите за обезбедување на 

финансиски средства — приход на Општинската са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Струмица за 1988» година се 
утврдуваат во следните износи-. 

— придонес од бруто личен доход од работен 
однос во општественото стопанство и нестопанство 
— 8,30°/о, од кои 6,30% за основно воспитание и об-
разование и 2,00%, за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност 
— 23,00%, од кое 20,00% за основно воспитание 
и образование и 3,00% за општествена заштита на 
децата; и 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње нестопанска дејност или услуга — 23,00%, од кое 
за основно воспитание и образование 20,00% и за 
општествена заштита на децата — 3,00%. 

Член 2 
Стапките од став 1 алинеја 3 и 4 од член 1 на 

оваа .одлука ќе се применуваат и на исплатата на 
надоместокот на личен доход по основ на договор 
за дело, граѓанскочправен основ и пензионери кои 
вршат рабрти по основ на договор за дело. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе се објави во* „Службен весник на СРМ", 

Бр. 02-102/1 
25 февруари 1988 година 

Струмица 
Претседател; 

Томе Пачоов, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

о п ш т и н с к и СУД во КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води гра-
ѓанска парница за неосновано збогатување на тужи-
телот Кирил Манасиев од Скопје, против тужените 
Преслав Тодоров Димитров и Плиска Тодорова Гу-
гуловока, двајцата од Скопје, со непознати адреси. 

Бидејќи адресата и местожителството не се по-
знати, се повикуваат во рок од 1 месец од објаву* 
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ" да 
се јават или определат овој застапник. 

Во спротивно, судот по службена должност, го 
определува за застапник Трајчо Манов, дипл. прав-
ник од Кочани, и делото ќе се разгледа во нивно 
отсуство. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани, П. бр. 7 1 3 / 8 5 
(131) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О Т Е Т О В О 

Пред овој суд ое води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Камбери Нијази од Тетово, 
за докажување на смртта на лицето Камбери Кам-
бер од Тетово. 

Се повикува лицето Камбери Камбер од Тетово 
или секој друг што знае за неговиот живот да се 
јави во рок од 60 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на ОРМ" во Општинскиот суд 
во Тетово. 

Во спротивно, судот врз основа на доказите ќе 
ја утврди смртта на лицето Камбери Камбер од Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 211 /88 (127) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Јонузи Џемаил од е 
.Нераште, за докажување на смртта на лицето Јо 
нузи Руфат од е. Нераште. 

Се повикува лицето Јонузи Руфат од е. Нераш-
те или секој- друг што знае за неговиот живот да 
се јави во рок од 60 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ" во Општинскиот 

худ во Тетово. Во спротивно, судот врз основа на 
доказите ќе ја утврди смртта на лицето Јонузи Ру-
фат од е. Нераште. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р. бр. 84 /88 . (128) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Кадрија Ибраим од е. Шип-
ковица, за докажување на смртта на лицето Кадрија 
Кадри од е. Шипковица. 

Се повикува лицето Кадрија Кадри од е. Шип-
ковица, или оекој друг што знае за неговиот живот 
да се јави во рок од 60 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" во Општин-
скиот суд во Тетово. Во спротивно, судот врз основа 
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на доказите ќе ја утврди смртта на лицето Кадрија 
Кадри од е. Шипковица. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 165/ј38. 
(129) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води по-
стапка за непостоење на договор и право на трајно 
користење по тужбата на тужителот Етеми Сејфула 
од Тетово, против Велиу Веби од Тетово, и Хајредин 
Емини од Тетово, а сега со непозната адреса на 
живеење ово Ту рци ја. 

Бидејќи тужениот Хајредин Емини е со непоз-
н а т а адреса на живеење се повикува истиот да се 
јави во рођ: од 30 дена во судот, да достави адреса 
или овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до. нејзиново окончување. 

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена 
судот ќе му постави привремен застапник преку 
Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1315/87. 
(130) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителите Ходаи Илми, Ештреф и Сефе-
дин, сите од Тетово, ул. „НО" бр. 50, против туже-
ниот Имери Адем од е. Брод Општина Урошевац, 
сега на привремена работа во странство со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Имери Адем од е. Брод, 
да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во судот да достави точна адреса или одре-
ди полномошник кој ќе го застапува по овој пред-
мет. 

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе 
му .постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работи во Тетово. .. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 904/88. 
(132) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип, се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Шасима Адилова од Штип, ул. „Страшо Пин-
џур" бр. 15, против тужениот Ибраим Атики од Из-
мир — Турција, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Иб раими Атики да се 
јави во рок од 10 дена или да достави своја адреса 
во Општинскиот суд во Штип. 

По истекот на овој рок, судот ќе му одреди 
привремен старател согласно член 84 од ЗПП, кој ќе 
го застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Штип. П. бр. 379/88. (133) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Царинска декларација УЦД 2772 од 22. IV. 1985 
година, издадена од Царинарница Љубљана на име 
ОХИС „Наум Наумовски — Борче" — Скопје. 

Список на предмети за потребите на своето до-
маќинство, издаден на 5. X. 1987 тод. бр. 1469/87 
од Царинската испостава — Битола на име Јонче 
Наумовски, Охрид. 

Работна книшка на име Славе Стојановски, Ку-
маново. \ (3411) 

Работна книшка на име Мазар Влашки, Струга. 
(3435) 

Штедна книшка бр. 68932.6/88,- издадена од Сто-
панска банка — Основна банка — Скопје, на име 
Тадеја Томиќ, е. Вишно, Косово. ч (3440) 

Работна книшка на име Серге Мерџиноски, Го-
стивар. (3452) 

Работна книшка на име Јовица Андрејевиќ, Те-
тово. , (3473) 

Бр. 25 — Стр. 563 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово, на 
име Неџади Шаќири, е. Порој, - Тетово. (3479) 

Воена книшка на име Махи Шаќири, е. Порој, 
Тетово. (3480) 

Работна книшка на име Мемет Билали, Кума-
ново. (3498) 

Свидетелство за I година на име Роза Димовска, 
^ Куманово. (3500) 

Работна книшка- на име Лидија Колевска, Кума-
ново. (3502) 

Свидетелства за завршено I, И, III и IV клас, 
издадени од УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен на 
име Симоновски С. Науме, ул. „4 Јули" бр. 15, Ре-
сен. (3505). 

Работна книшка на име Лидија Мешкоска, Штип. 
(3515) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник- на СРМ" 
бр. 15/83) и одлуката на Работничкиот совет број 
03-68, РО „МЕТАЛМОНТ" — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на подобни изведувачи за изградба и ре.-
конструкција на „Металопреработувачка работилница" 
на РО „Металмонт" во Прилеп 

1. Предмет на понудата за подобност е отста-
пување на работите за изградба и реконструкција 
на металопреработувачка работилница, набавка на 
потребната опрема, нејзина монтажа и обука на 
вработените. 

2. Ориентациона вредност на сите работи од про-
ектирање, доведување на објектот, набавка и мон-
тажа на опремата и обука на кадарот изнесува 
830.000.000 динари. 

3. Рок на изведување на работите е 4 месеци. 
4. Понудата за подобност треба да содржи: 
а) назив и точна адреса на понудувачот, 
б) решение за упис во судски регистар, 
в) референц листа на понудувачот, 
г) финансиска состојба на понудувачот за 1987 

година, 
д) изјава дека понудувачот ќе обезбеди кредит 

во висина од 25% од вредноста на работите. 
5. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
6. Информации можат да се добијат на телефон 

21-090. 
7. Понудите да се доставуваат на адреса: РО 

„МЕТАЛМОНТ" — Прилеп, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 24/18. 

СОДРЖИНА 
Страна 

.446. Одлука за помилување на осудени лица 541 
447. Одлука за давање согласност на Одлу-

ката за, зголемување на цените на учеб-
ниците за основното и средното насочено 
образование на РО за издавање на учеб-
ници и наставни средства „Просветно де-
ло" — Скопје — — — —- — — — 541 

448. Одлука за изменување на Одлуката за 
користење на средствата од постојаната 
резерва на СР Македонија — — — — 541 
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455. 

449. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за трошоците на вештачењата 
што ги врши Републичкиот завод за суд-
ски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот — 

450. Одлука за обезбедување и користење на 
средства за кредитирање на увоз и пре-
работка на сурова нафта и нафтени де-
ривати — — — '— — — — — — 

450а. Одлука за висината на придонесот на 
„Детска недела" во времето од 1 до 7. X. 
1988 година — .— — — — — — — 

451. Решение за назначување советник на ре-
1 лубличкиот секретар за финансии — 1 — 

452. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — —г 

453. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 

454. Решение за назначување потсекретар во 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 
Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија — — — — — — — 

456. Решение за разрешување и именување 
претседател, заменик на претседателот, су-
дии/ обвинител 'и заменик на обвините-
лот во Вишиот суд на честа на резерв-
ните воени старешини — — — — — 

457. Решение за разрешување , од должноста 
потсекретар во Републичкиот комитет за 

- труд — — — — — — 
458. Решение за повторно назначување совет-

ник на републичкиот секретар за право-
судство и управа — — — — — — 

459. Решение за именување секретар на Се-
кретаријатот за законодавство — — — 

460. Решение, за именување заменик на се-
кретарот на Секретаријатот за законодав-
ство — — — -1- — — — — — — 

461. Решение за именување секретар на Се-
кретаријатот за информации — — — 

462. Решение за именување заменик на се-
кретарот на Секретаријатот за информа-

463. Решение за именување претседател на Ре-
публичката комисија за културни врски 
со странство — — — — — — — — 

464. Програма за користење на средствата за 
заштита и користење на земјоделското зе-
мјиште во 1988 година — — — — — 
Правилник за бојата, бројот и ознаките 
на службената облека на капетанот на 
Капетанијата на пристаништата и инспек-
торот за безбедност на езерската пловид-
ба — — _ _ _ _ _ _ _ 
Правилник за бројот и составот на поса-

д а т а на чамците, за составот на Комиси-
јата и Програмата на стручниот иопит на 
член на посада, како и кои пловни инста-
лации имаат членови на посада — — — 
Програма на испитот, за управувач на ча-
мец и раководител на чамец и пловна ин 
сталација — — — — — 
Правилник за формата и содржината на 
уписникот и начинот на водење на упис-
никот — — — ,— — — — — — 
Правилник за формата и содржината на 
пловидбената дозвола и регистарските та-
блици и начинот на издавањето на пло-
видбената дозвола и регистарските таблици 

469. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за обрасците за прија-
вување и одјавување на живеалиштето и 
престојувалиштето на граѓаните — 

465. 

466. 

467. 

468. 
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470. Правилник за начинот и роковите за усо-
гласување . на месечните парични примања 
на корисниците на права според Законот 
за дополнителна заштита на воените ин-
валиди — — — — — — — — — 553 

471. Наредба за определување на производи и 
услуги за кои организациите на здруже-
ниот труд се должни да доставуваат извес-
тување за цените до Републичкиот секре-
таријат за општостопански, работи и пазар, 
купувачите и корисниците на услугите — 554 

472. Упатство За .содржината и формата на об-
разецот на легитимацијата на инспекторот 
за безбедност на езерската пловидба — 554 

473. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 230/87 ОД 5 мај 1988 година — — 555 

47у4, Одлука на Уставниот суд на Македонија, / ' 
У. бр. 41/88 ОД 11 мај 1988 година — — 555 

475. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 176/87 ОД 11 мај 1988 година — — 556 

476. Одлука на Уставниот суд на Македонија/ 
У. бр. 27/88 од 5 мај 1988 година •— — 556 

477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 6/87 ОД 5 мај 1988 година — — 557 

! 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

; СКОПЈЕ 

194. .Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Здружената самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита 
на град Скопје — — — — ,— — — 558 

195. Одлука за утврдување на основици за пре-
сметување и пдајќање на придонес за здра-
вствена заштита на корисниците на здрав-
ствена заштита за кои со закон не се ут-
врдени основици, како и за височината на 
придонесот за одделни категории корис-. 

\ ници на здравствена заштита за 1988 го-
дина — — — — — — — — — 558 

196. Одлука за утврдување на височината на 
придонесите за здравствена заштита на 
земјоделцкте — — — — — — 560 

197. Одлука за утврдување висината на надо-
местокот на дневните трошоци на корис-
ниците на здравствена заштита кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго ме-
сто — — г— — — — — — — — .560 

РАДОВИШ 

198. Одлука за стапките на придонесите за 
здравствена заштита на работниците за 
1988 година — — — — — — — — 561 

СТРУМИЦА 

199. 

— 552 

Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците и 
стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство и во 1988 година — — — — — 

200. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот од катастарскиот приход и фикс-
ниот износ за здравствена заштита на зем-
јоделците во 1988 година — 

201. Одлука за утврдување висината на стапките 
на придонесите за обезбедување на фи-
нансиски средства — приход на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и об-
разование и- општествена заштита на . де-
цата — Струмица за 1988 година 

561 

— — 561 

— 562 
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