
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Понеделник, 9 октомври 1978 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-605-12498 

445. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за задолжување на Со-
цијалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
септември 1978 година. 

Број 06-2190 
27 септември 1У78 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради реализација на Програмата за изградба, 

одржување и реконструкција на патната мрежа во 
СР Македонија за периодот 1976—1980 година, за 
изградба на делницата Гевгелија — југословенско-
грчка граница од Автопатот „Братство-единство", 
Социјалистичка Република Македонија се задолжу-
ва со кредит ка ј Европската инвестициона банка — 
Луксембург во износ од 4.000.000 САД долари, со 
рок на враќање од 15 години, вклучувајќи 3 годи-
ни грејс период и каматна стапка од 8 насто го-
дишно. „ ^ 

Средствата од кредитот ќе се користат преку 
Советот за изградба, одржување и реконструкција 
на патиштата — Скопје. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон ќе се отпла-

тува од средствата на Републиката наменети за 
изградба, реконструкција и одржување на патиш-
тата во СР Македонија. 

Член 3 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии, во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, со Европската инвестициона банка да го 
потпише договорот за кредит од член 1 на овој за-
кон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

446. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕС-

НУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за стапките на данокот на доход на орга-
низациите на здружениот труд и за даночните олес-
нувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 септември 1978 го-
дина. 

Број 06-2191 
27 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ 
ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75 и 44/77), по 
член 3-а, се додава нов член З-б, кој гласи: 

„Се ослободуваат од обврска за плаќање на да-
нок на доход од 1 јули до 31 декември 1978 година 
основните организации на здружениот труд од: 

— земјоделското производство; преработката и 
конзервирањето на овошје и зеленчук; производ-
ството на руди на обоени метали и производството 
на обоени метали — во висина од 100 отсто; 

— производството на текстилна преѓа и ткае-
нини; производството на готови текстилни произ-
води; производството на кожа и крзно; производ-
ството на кожни обувки и галантерија и прера-
ботката на каучук — во висина од 50 отсто од пре-
сметаниот данок на доход. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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447, 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВР-
СКИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОМЕ-

ЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „СТРЕЖЕВО" 

Се прогласува Законот за обврските на Соција-
листичка Република Македонија во изградбата на 
Хидромелиоративниот систем „Стрежево", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Огпнтествено-политичкиот собор, одржани на 27 
септември 1978 година. 

Број 06-2192 
27 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАДБАТА НА 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ 
„СТРЕЖЕВО" 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија ги пре-

зема финансиските и други обврски во изград-
бата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево" 
утврдени со Договорот за обврските на СР Маке-
донија во врска со Македонскиот проект „Стреже-
во", склучен со Меѓународната банка за обнова и 
развој Вашингтон — САД на 23 август 1978 го-
дина. 

За обврските што Социјалистичка Република 
Македонија ги презема со Договорот од член 1 на 
овој закон, а се однесуваат на работите што треба 
да ги извршува „Водостопанство", претпријатие за 
стопанисување со вода — Скопје, ООЗТ „Пелагони-
ја" — Битола и Општината Битола, ќе се склучи 
договор помеѓу Социјалистичка Република Македо-
нија и Општината Битола. 

Договорот, во име на Социјалистичка Републи-
ка Македонија ќе го потпише републичкиот секре-
тар за финансии. 

Член 3 
За извршувањето на овој закон ќе се грижат 

Републичкиот комитет за водостопанство и Репуб-
личкиот секретаријат за финансии. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

448. 
Врз основа на член 3 од Законот за изменување 

на Законот за републичките даноци на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78), Законодавно-
правната комисија на Собранието на СРМ, на сед-
ницата одржана на 18 септември 1978 година, го 
утврди пречистениот текст на Законот за републич-
ките даноци на граѓаните. 

Пречистениот текст на Законот за републич-
ките даноци на граѓаните ги опфаќа Законот за 
републичките даноци на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 45/72) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за републичките даноци на 
граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 45/73, 
9/74, 48/74, 46/75, 4/77, 44/77 и 9/78), во кои е озна-
чено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-2208 
18 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Душко Шурб ановски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

(пречистен текст) 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија ги во-

ведува следниве републички даноци: 
1. данок од личен доход на работниците; 
2. данок од личен доход од земјоделска дејност; 
3. данок од вкупниот приход на граѓаните. 

Член 2 
Републичкиот данок од личен доход на работ-

ниците се плаќа: 
— на примањата од работен однос на уживате-

лите на пензија, кои врз основа на таквата ра-
бота немаат својство на осигуреник по стапка од 
19,4% и 

— на примањата за работа подолга од полното 
работно време по стапка од 50%. 

Член 3 
Републичкиот данок од земјоделска дејност што 

се обложува според катастарскиот приход, се плаќа 
по следниве стапки: 

1. За обврзниците на кои земјоделската дејност 
им е единствено занимање: 

— во ридско-планинските и пограничните по-
драчја — 1% и 

— за обврзниците од другите подрачја — 2%. 
2. За обврзниците на кои земјоделската дејност 

не им е единствено занимање — 11%. 
Републичкиот данок од земјоделска дејност што 

се обложува според стварниот доход, се плаќа за: 
— обврзниците на кои земјоделската дејност им 

е единствено занимање по стапка од 1,5% и 
— обврзниците на кои земјоделската дејност не 

им е единствено занимање по стапка од 9°/о. 

Член 4 
Републичкиот данок на вкупниот приход на 

граѓаните од редовните лични доходи по основ на 
единствено занимање (лични доходи од редовно ра-
ботно место, самостојно вршење на земјоделска, 
стопанска и професионална дејност или авторски 
права) се плаќа по следните стапки: 

Ако основицата на Се плаќа данок На основица 
данокот изнесува (износ и стапка) над 

5.000 1% 
5.000 10.000 50 1,5°/о 5.000 

10.000 15.000 125 + 2% 10.000 
15.000 20.000 225 + 2,5% 15.000 
20.000 25.000 350 + 3°/о 20.000 
25.000 30.000 500 + 3,5% 25.000 
30.000 35.000 675 + 4% 30.000 
35.000 40.000 875 + 4,5% 35.000 
40.000 50.000 1.100 + 5% 40.000 
50.000 60.000 1.600 + 5,5% 50.000 
60.000 70.000 2.150 + 6% 60.000 
70.000 80.000 2.750 + 7% 70.000 
80.000 100.000 3.450 + 8% 80.000 

100.000 120.000 5,050 + 10% 100.000 
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120.000 140.000 7.050 + 15% 120.000 
140.000 160.000 10.050 + 25% 140.000 
160.000 180.000 15.050 + 40% 160.000 
180.000 200.000 23.050 55% 180.000 

над 200.000 34.050 + 75% 200.000 

Обврзниците на данокот на вкупниот приход 
на граѓаните кои, покрај редовните лични доходи 
од став 1 на овој член, оствариле дополнителни при-
ходи од други извори што подлежат на плаќање на 
данок по основ на вкупниот приход на граѓаните 
освен од авторски права, плаќаат зголемен данок 
кој е сразмерен на процентот на учеството на до-
полнителните приходи во вкупните приходи оства-
рени во текот на годината. 

Процентот за зголемување на данокот се утвр-
дува во цели броеви со заокружување на децима-
лите и тоа: децималот до 0,50 се брише, а децималот 
над 0,50 се заокружува на повисок процент. 

Член 5 
Од приходите на републичкиот данок од личен 

доход од земјоделска дејност од член 3 став 1 точка 
2 на овој закон, 30% се отстапуваат на општината 
на чие подрачје се остваруваат. 

Член 6 
Приходот од данокот од вкупниот приход на гра-

ѓаните и се отстапува во целост на општината на 
чие подрачје се остварува. 

Член 7 
Со денот 30. ХП 1972 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за републичките да-
ноци на граѓаните, престанува да важи Законот 
за републичките придонеси и даноци на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/69, 32/70, 12/71, 
40/72 и 42/72 година). 

449. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за данокот на промет 
на недвижности и права („Службен весник на 
СРЖ", број 13/78), Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, на седницата одржана на ' 
18 септември 1978 година го утврди пречистениот 
текст на Законот за данокот на промет на недвиж-
ности и права. 

Пречистениот текст на Законот за данокот на 
промет на недвижности и права ги опфаќа Зако-
нот за данокот на промет на недвижности и права 
(„Службен весник на СРМ", број 25/72) и Законот 
за изменување и дополнување на Законот за дано-
кот на промет на недвижности и права („Службен 
весник на СРМ", број 47/75, 27/77 и 13/78), во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-2209 
18 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Душко Шурбановски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

И ПРАВА 
(пречистен текст) 

Член 1 
На прометот на недвижности и права се плаќа 

данок на промет на недвижности и права. 
Данокот на промет на недвижности и права го 

воведува општината. 
Член 2 

Како промет на недвижности и права во смис-
ла на овој закон се подразбира преносот со надо-
месток и тоа на: правото на сопственост на недвиж-

ности, правото на патенти (лиценци), правото на пло-
доуживање, правото на стварна службеност, правото 
на рента, правото на модели и жигови, правото на 
надградување, правото на доградување, правото на 
заедничка градба и правото на користење на не-
движности и други права во општествена сопстве-
ност. 

Како промет на недвижности и права се смета 
и замената на една недвижност или право за друга 
недвижност или право. 

Член 3 
Данок на промет на недвижности и права не се 

плаќа: 
1) кога меѓу општествено-политичките заедни-

ци односно нивните органи, организациите на здру-
жениот труд и другите општествено-правни лица 
со надоместок се врши пренос на правото на корис-
тење на недвижност или други права што се во 
општествена сопственост; 

2) кога граѓаните или граѓанските правни лица 
продаваат земјиште на општествено-политички за-
едници, земјоделски задруги или организации на 
здружениот труд што се занимаваат со земјодел-
ска или шумарска дејност, односно со производство 
на семе и садници; 

3) кога се врши замена на стан, односно семеј-
на станбена зграда меѓу граѓани во кои тие живеат 
со своите потесни семејства, кога се врши замена 
на деловни простории меѓу граѓаните во кои тие 
вршат самостојни дејности со личен труд и кога се 
врши замена на земјиште меѓу граѓани на кои 
земјоделството им е главно занимање. Ако едно од 
лицата — учесници во замената прима разлика меѓу 
дадената и примената недвижност, односно ако по-
стои разлика во прометната вредност, должно е да 
плати данок на промет на недвижности и права на 
таа разлика; 

4) кога правото на сопственост на недвижности 
се пренесува во општествена сопственост поради 
намирување на обврските спрема општествената за-
едница (со наплата на данок и друго); 

5) кога организацијата на здружениот труд што 
се занимава со производство на станови врши про-
дажба на уште ненаселена новоизградена станбена 
зграда, односно стан — како посебен дел од зграда; 

6) кога се врши продажба на населена станбе-
на зграда или стан — како посебен дел од зграда 
— од општествена сопственост на граѓани или гра-
ѓанско-правни лица; 

7) кога правото на сопственост на недвижности 
се пренесува на странско претставништво, под 
услов на реципроцитет; 

8) на надоместок што сопственикот го добил за 
недвижност што е експроприрана врз основа на 
Законот за експропријација; 

9) на надоместок што сопственикот го добил за 
градежно земјиште што е поопштествено врз осно-
ва на Законот за национализација на наемните 
згради и градежното земјиште или што станало оп-
штествена сопственост врз основа на Законот за 
определување на градежното земјиште во градо-
вите и населбите од градски карактер; 

10) кога недвижност во општествена сопстве-
ност се заменува за недвижност во сопственост на 
општествено-политичка и друга општествена орга-
низација, граѓанин или граѓанско-правно лице; 

11) кога организација на здружениот труд што 
се занимава со земјоделска или шумарска дејност 
или со производство на семе и садници продава 
недвижност во општествена сопственост поради ку-
пување на други недвижности, со цел за арондаци-
ја на земјиште, односно изградба на згради на дру-
го место што е погодно за вршење на таа дејност; 

12) кога општината откупува недвижност за-
ради спроведување на регулациони и урбанистич-
ки планови на градско подрачје и 

13) кога поранешниот сопственик од точка 8 на 
овој член во рок од 1 година од денот од кога го 



Стр. 884 — Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 9 октомври 1978 

примил надоместокот, купи друга недвижност и тоа 
до износот на надоместокот за експроприраната 
недвижност. 

Член 4 
Од данокот на промет на недвижности и пра-

ва се ослободува даночниот обврзник, преку вра-
ќање на платениот данок, во случај кога средст-
вата добиени од продажба на стан, односно станбе-
на зграда во која живее или не живее поради тоа 
што друго лице е носител на станарско право, во 
рок од две години ги вложи за купување на ново-
изграден стан, односно за изградба на нов стан или 
семејна станбена зграда, а за решавање на станбе-
ното прашање на неговото домаќинство. 

Ослободувањето од став 1 на овој член се дава 
по писмено барање на даночниот обврзник за вра-
ќање на платениот данок. 

Барањето за враќање на данок се документира 
со соодветни докази (договор за купување на стан, 
градежна дозвола и ел.). 

Враќањето на данокот го врши органот за при-
ходи на општината кој извршил облог на данокот, 
согласно со одредбите на ставовите 2, 3 и 4 од член 
28 на овој закон. 

Доколку даночниот обврзник ги исполнува усло-
вите за даночното ослободување од став 1 на овој 
член, односно ги обезбеди доказите од став 3 на овој 
член во моментот на настанувањето на даночната 
обврска, облогот на данокот нема да се изврши. 

Член 5 
Даночен обврзник на данокот на промет на не-

движности и права е продавачот на недвижноста, 
односно правото. 

Ако една недвижност, односно право се заме-
нува за друга недвижност и право, даночен обврз-
ник е секој учесник во замената и тоа за данокот 
на недвижности, односно правото што тој го дава 
во замена. 

Ако се пренесува идеален дел од сопственост 
на недвижност, односно идеален дел од право, како 
даночен обврзник се смета секој сопственик по-
себно. 

Ако се пренесува право на сопственост на не-
движност, односно друго право, со обврска за до-
животно издржување на давачот од страна на при-
мачот на недвижноста, односно правото, како дано-
чен обврзник се смета примачот на недвижноста 
или правото, односно неговите наследници. 

Ако давачот на издржувањето е наследник од 
прв наследен ред во однос на примачот на издр-
жувањето, данок не се плаќа на вредноста на не-
движноста или правата што би ги наследил по за-
конот и без давање на доживотно издржување. 

Член 6 
Даночна основица на данокот на промет на не-

движности и права е продажната цена или дого-
ворената вредност на надоместокот, односно про-
метната вредност на недвижноста или правото во 
моментот на настанувањето на даночната обврска. 

Ако една недвижност, односно право се замену-
ва за друга недвижност или право, даночната ос-
новица се утврдува посебно за секој учесник во 
замената и тоа според продажната цена на недвиж-
носта и правото што тој го дава во замена. 

Член 7 
Под прометна вредност се подразбира цената на 

недвижноста, односно правото што може да се по-
стигне во слободниот промет во моментот на на-
станувањето на даночната обврска. 

Член 8 
Како продажна цена на плодоуживање се под-

разбира вредноста утврдена според прописите за 
данокот на наследство и подарок. 

Член 9 
Даночната основица на данокот на промет на 

недвижности и права ја утврдува органот за при-
ходи на општината. 

Ако органот за приходи оцени дека продаж-
ната цена, односно договорената вредност не од-
говара на прометната вредност, прометната вред-
ност на недвижноста или правото ја утврдува од-
делна комисија. 

Комисијата од став 2 на овој член ја формира 
собранието на општината на седница. 

Сопствениците, односно корисниците и плодоу-
живателите на недвижностите се должни да овоз-
можат пристап на земјиштето и објектите на овла-
стените лица за утврдување на прометната вред-
ност на недвижноста, односно правото. 

Член 10 
Ако според договорот за купопродажба на не-

движност или право купувач, односно продавач е 
државен орган, организација на здружениот труд 
или друга организација, како даночна основица се 
смета договорената продажна цена. 

Член 11 
Ако за даночна основица се зема договорената 

продажна цена, на таа цена и се додава и вред-
носта на сите обврски (даноци, долгови, чинење и 
друго) што ги презема купувачот, како и вредноста 
на сите оптоварувања со кои му се ограничува пра-
вото на полно користење на купената недвижност, 
односно право. 

Ири пренесувањето на правото на сопственост 
на недвижност, односно други права со обврска за 
доживотно издржување, како даночна основица се 
зема прометната вредност на недвижноста, односно 
правото без оглед на вредноста на издржувањето. 

Член 12 
Кога сосопственици пренесуваат идеални делови 

на сопственост од недвижности, односно идеални 
делови на право, на еден цли повеќе купувачи, за 
даночна основица се зема вкупната вредност на не-
движноста, односно правото, а данокот за секој со-
сопственик се определува сразмерно на идеалните 
делови. 

Член 13 
Стапките на данокот на промет на недвижности 

се прогресивни и се определуваат зависно од цената 
на м2 површина на земјиште, односно на изграден 
објект, а за правата — продажната цена, односно 
прометната вредност. 

Стапките за градежно и земјоделско земјиште 
можат да бидат различни. 

Стапките на данокот на промет на недвижно-
сти и права за земјиште со изграден градежен об-
јект се определуваат одделно за земјиштето, а од-
делно за градежниот објект. 

Данокот на промет на недвижности и права по 
повисока стапка не може да биде поголем од да-
нокот според најблиската пониска стапка, применета 
на највисоката основица што и одговара на таа 
стапка, зголемена за разликата меѓу стварната ос-
новица и највисоката основица на која се примену-
ва непосредно пониската стапка. 

Член 14 
Општините ги усогласуваат стапките на дано-

кот на промет на недвижности и права со склу-
чување на меѓуопштински договор. 

Инцијатива за меѓуошптинско договарање по-
кренуваат собранијата на општините, а може да 
покрене и Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 15 
За недвижноста, односно правото што се прода-

ва пред истекот на 5 години од денот на купува-
њето, односно од изградувањето на градежниот об-
јект во положба во која се наоѓа на денот на 
купопродажбата, стапката на данокот се зголему-
ва за 50°/о во однос на стапката што би се приме-
нувала во моментот на настанувањето на обврската. 

По исклучок од став 1 на овој член, продава-
чот не плаќа данок по зголемена стапка во случаи 
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кога продажбата на недвижноста, односно правото 
се врши поради тешка болест, селидба надвор од по-
драчјето на општината и поради смрт на член од 
домаќинството. 

Член 16 
Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договорот за продажба, замена на 
недвижноста или правото, односно во моментот на 
стапувањето во владение на недвижноста. 

По исклучок од став 1 на овој член, доколку 
за пренос на правото на сопственост на недвижно-
ста, односно за пренос на другите права е потреб-
но одобрение или друг правен акт од државен ор-
ган, даночната обврска настанува во моментот кога 
на даночниот обврзник му е соопштено одобрението 
или правниот акт од тој орган, иако пред тоа е 
склучен договор. 

Ако пренесувањето на правото на сопственост 
или друго право се врши врз основа на одлука на 
управен орган или суд, даночната обврска наста-
нува во моментот на правосилноста на одлуката. 

Член 17 
Ако пренесувањето на правото на сопственост е 

извршено врз основа на договор за доживотно из-
држување, даночната обврска настанува во момен-
тот на смртта на примателот на издршката. 

Член 18 
Даночниот обврзник е должен да го пријави 

настанувањето на даночната обврска ка ј органот 
за приходи на општината во рок од 15 дена од де-
нот на настанувањето на обврската. 

Со пријавата, даночниот обврзник е должен да 
го поднесе и договорот за купопродажба, односно за 
замена на недвижност и право. Ако преносот на 
недвижноста, односно правото се врши со други 
правни работи, обврзникот го поднесува актот врз 
основа на кој се врши преносот. 

Обврзникот на данокот е должен на органот за 
приходи на општината да му достави и други по-
датоци што се потребни за обложување со данокот. 

Член 19 
Ако даночниот обврзник не ја пријави даноч-

ната обврска во определениот рок, даночната об-
врска настанува на денот на пријавувањето, однос-
но на денот на откривањето на даночната обврска. 

Даночниот обврзник кој настанувањето на да-
ночната обврска не го пријавил навремено, ќе пла-
ти на име зголемен данок 20 отсто од обложениот 
износ на данокот. 

Член 20 
Без доказ за платен данок на промет на не-

движности и права, како и за други даноци со кои 
продавачот и купувачот се задолжени, а стасале 
за наплата, не може да се изврши заверка на пот-
писот на договорот за пренос на правото на сопстве-
ност на недвижноста и правото, односно не може да 
се изврши прокнижување или упис на преносот на 
правото на сопственост и на друго право на не-
движност, во катастарските и други јавни книги 
врз основа на договорот за пренос на правото на 

сопственост, судска пресуда, порамнување на стран-
ките, или со друг правен акт. 

Примерок од заверениот договор или друг акт 
(пресуда, порамнување и слично) за пренос на пра-
вото на сопственост на недвижност, односно право 
или замена на недвижност и право, судот ќе му до-
стави на органот за приходи на општината на чие 
подрачје се наоѓа недвижноста, во рок од 30 дена 
од денот на заверувањето на договорот, односно на 
донесувањето на други писмени акти. 

Член 21 
Обложувањето со данок на промет на недвиж-

ности и права го врши органот за приходи на оп-
штината. 

Органот за приходи на општината е должен во 
рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата 
да му достави на даночниот обврзник решение за 
обложување со данок. 

Ако даночниот обврзник не го пријави настану-
вањето на даночната обврска во рокот определен со 
член 18 став 1 од овој закон, или воопшто не го 
пријави, даночната основица се утврдува според 
прометната вредност на недвижноста, односно пра-
вото во моментот на пријавувањето, односно откри-
вањето, а обложувањето се врши според стапките 
што се применуваат во моментот на откривањето. 

Член 22 
Данокот на промет на недвижности и права се 

плаќа според местото каде што се наоѓа недвиж-
носта. 

Данокот на промет на другите права се плаќа 
според местото каде што е извршен преносот на 
правото. 

Член 23 
Даночниот обврзник е должен во рок од 30 дена 

од денот на добивањето на решението за облог со 
данок на недвижности и права да го плати обло-
жениот данок. 

На износите на данокот што не ќе бидат пла-
тени во определениот рок се плаќа камата од 12 
отсто. 

Член 24 
Во поглед на наплатата, присилната наплата, 

пресметувањето на каматата, застареноста, жалбе-
ната постапка и книжењето на данокот се приме-
нуваат одредбите од Законот за даноците на гра-
ѓаните, доколку со овој закон поинаку не е опре-
делено. 

Член 25 
При пренесувањето на права со надоместок од 

граѓани или граѓански правни лица на општестве-
но-политичката заедница, државен орган, органи-
зација на здружениот труд или друга организаци-
ја, кои не се впишуваат во јавните книги, надоме-
стокот нема да се исплати, доколку претходно не 
биде обложен данок на недвижности и права. 

Обложениот данок од став 1 на овој член ис-
платителот го запира и го уплатува кај Службата 
на општественото книговодство истовремено со по-
дигањето на готовината за исплата на надоместо-
кот. 

Член 26 
Во постапката за обнова, правосилното решение 

за данок на промет на недвижности и права може 
да се измени во рок од 5 години по неговата пра-
восилност, ако дополнително се дознаат факти или 
докази што не биле познати во времето на облогот 
со данок. 

Ако против решението за облог со данок на 
промет на недвижности и права била изјавена жал-
ба, обновата на постапката ја одобрува органот што 
решавал по жалбата. 

Измена на решението за облог со данок на не-
движности и права во постапката за обнова, го вр-
ши органот што го донел решението во прв степен. 

Член 27 
Правосилно решение за облог со данок на про-

мет на недвижности и права може да се измени и 
по службена должност во рок од 3 години по пра-
восилноста на решението, доколку се утврди дека 
прописите се неправилно применети во корист или 
на штета на даночниот обврзник или се утврдат 
пресметковни грешки. 

Член 28 
Доколку договорот за пренос на недвижности, 

односно правото биде раскинат по волја на странки-
те пред да биде извршен пренос на сопственоста на 
купувачот или ако договорот со судска одлука 
биде поништен по извршениот пренос, даночниот 
обврзник има право на враќање на платениот данок. 
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Враќањето на данокот се врши на товар на 
сметката на која се врши уплата на данокот на 
промет на недвижности и права. Ако на сметката 
на данокот на промет на недвижности и права не-
ма или недоволно има средства, враќањето се врши 
на товар на средствата на буџетот на општината, 
односно корисникот на приходите од данокот на 
промет на недвижности и права. 

Решението за враќање на платениот данок го 
донесува органот за приходи на општината по ба-
рање од даночниот обврзник, односно другото лице, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-
њето. 

Решението за враќање им се доставува на под-
несителот на барањето и на Службата на опште-
ственото книговодство со налог за готовинска ис-
плата, односно вирмански налог, ако враќањето се 
врши на општествено правно лице. 

Член 29 
За наплата на данокот на промет на недвиж-

ности и права купувачот на недвижноста, односно 
правото солидарно гарантира со продавачот. 

За наплата на данокот на промет на недвиж-
ности и права, што се плаќа по пат на запирање 
(член 25) гарантира исплатителот. 

Член 30 
Организација на здружениот труд и друго оп-

штествено правно лице ќе се казни за даночен пре-
кршок со парична казна од 5.000 до 50.000 динари: 

1. ако не го пријави настанувањето на даноч-
ната обврска во одредениот рок или не поднесе, 
односно не достави потребни податоци за обложу-
вање со данокот (член 18); 

2. ако не овозможи пристап на земјиштето и 
објектите на овластените лица за утврдување на 
прометната вредност на недвижноста, односно пра-
вото (член 9 став 4); 

3. ако при исплатата на надоместокот за ку-
пени права не го запре и уплати данокот на про-
мет на недвижности и права (член 25 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд и друго општествено правно лице. 

Член 31 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок од член 30 став 1 точките 1 
и 2 од овој закон, даночниот обврзник — граѓани-
нот и граѓанското правно лице. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во граѓанското правно лице 
со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 32 
Одговорното лице во органот за приходи на 

општината ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 500 до 3.000 динари ако: 

1) не донесе решение за обложување со данок 
во определениот рок; 

2) не ја достави жалбата со сите документи до 
надлежниот второстепен орган во определениот 
рок и 

3) ако не донесе решение за враќање на дано-
кот во определениот рок (член 28 став 3). 

Член 33 
Одговорното лице во судот и катастарот ќе се 

казни за прекршок со парична казна од 500 до 
З.ООО динари ако: 

1. на органот за приходи на општината не му 
го достави договорот за пренос на правото на соп-
ственост, односно другите правни акти во опре-
делениот рок и 

2. изврши заверување на потписите на догово-
рот, односно впишување на правото на сопственост 
на недвижностите и правата спротивно на одред-
бите од овој закон. 

Член 34 
Прекршочната постапка за даночните прекршо-

ци, поради повреда на одредбите на овој закон, ја 
води и решение за прекршок донесува органот за 
приходи на општината според Законот за прекршо-
ците. 

За прекршоците од член 32 од овој закон по-
стапката ја води и решение за прекршок донесува 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
На прометот на недвижности и права. за кој 

даночната обврска настанала до денот на влегува-
њето во сила на Законот за данокот на промет 
на недвижности и права („Службен весник на СРМ" 
број 25/72 година), се применуваат прописите за 
данокот на промет на недвижности и права кои ва-
желе во моментот на настанувањето на даночната 
обврска. 

Член 36 
Со денот 1 август 1972 година, како ден на вле-

гување во сила на Законот за данокот на промет 
на недвижности и права („Службен весник на СРМ" 
број 25/72), престанува да важи Законот за дано-
кот на промет на недвижности и права („Службен 
весник на СРЖ" број 36 и 39/68). 

450. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Огаптестве-
но-политичкиот собор, одржани на 27 септември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација на здружениот труд Економски инсти-
тут — Скопје што го усвоија и донесоа работни-
ците во Основната организација Економски инсти-
тут — Скопје на референдумот одржан на ден 30. 
ХП 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2202 
27 септември 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на" Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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451. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 
од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Оппггествено-политичкиот собор, одржани на 27 
септември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

— СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Инсти-
тут за национална историја — Скопје што на сед-
ницата на Собирот на работниците од 23. VI. 1978 
година беше едногласно усвоен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2207 
27 септември 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот-на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Ошитествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

452. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за филмот („Службен весник на СРМ" 
број 44/75), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 септември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРО-
ИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 

„МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација за промет, производство и прикажу-
вање на филмови „Македонија-филм" — Скопје, 
што го донесоа работниците по предлог на Работ-
ничкиот совет на референдумот одржан на ден 27. 
ХП 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2203 
28 септември 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СТРМ, 
Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ластова, е. р. 

453. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 33 
од Законот за радиодифузијата („Службен весник 
на СРМ" број 20/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 септември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РАБОТНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — 
СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување во Работна организација Радио-те-
левизија — Скопје, што работниците во основните 
организации на здружениот труд: Радио-Скопје, на 
референдумот »одржан на ден 29. ХП 1977 година; Те-
левизија — Скопје, на референдумот одржан на 
ден 27. ХП 1977 година и Предаватели и врски на 
референдумот, одржан на ден 29. ХП 1977 година, 
по предлог на Работничкиот совет на Радио-теле-
визија — Скопје одлучија да ја усвојат и склучат. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2204 
27 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

454. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Огппте-
ствено-политичкиот собор одржани на 27 септември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Педагошката 
академија „Климент Охридски" — Скопје што го 
донесоа работниците на Педагошката академија 
„Климент Охридски" во Скопје на референдумот 
одржан на ден 29. VI 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2205 
27 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СТРМ, 

Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Отлтествено-политичкиот 
собор, 

Ката Ластова, е. р. 
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455. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор одржани на 27 септември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација на здружениот труд Економски фа-
култет — Скопје, што го донесоа работниците на 
Основната организација на здружениот труд Еко-
номски факултет — Скопје на референдумот одр-
жан на ден 28. Ш 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2206 
27 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Огпптествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

456. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 29 септември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Кирил Петар Здравевски, од Скопје 
2. Живко Петре Кочевски, од е. Лабунипгге 
3. Љубомир Петре Блажевски, од е. Инџиково 
4. Јордан Крстов Николов, од е. Бунеш 

П 
Од неиздржаниот дел од казната се простат 6 

месеци на: 

1. Зоран Славчо Ќосев, од Струмица 

Ш 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 

1. Назиф Даут Салиовски, од Скопје 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Димитар Божинов Тилев, од Струмица 
2. Алија Алии Смаили, од Сараево 
3. Трајко Ангел Качаков, од Прилеп 
4. Мануил Димитар Мишовски, од е. Сарај 

5. Бранко Никола Гинџевски, од Скопје 
6. Василис Димитрис Парлапанис, од Солун 
7. Ванчо Тоде Коцев, од е. Кесковица 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 

месеци на: 
1. Ацо Манаско Стој миров, од е. Видовиште 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 

1. Ангел Величко Јанковски, од е. Герман 
2. Тихомир Иван Петровски, од Скопје 
3. Киро Петко Цветковиќ, од е. Тремник 
4. Сеади Демир Демири, од Тетово 

VП 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 

месеци на: 
1. Благоја Крале Змејковски, од е. Лупште 

УШ 
Изречената казна затвор во траење од три 

месеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: -

1. Зулфи Ниџа Муџаити, од е. Врановце 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1« Јане Мире Трајков, од Свети Николе 
2. Никола Варе Наумовски, од Гостивар 

X 
Неиздржаниот дел од казната се Замени со 

условна осуда со тоа што неиздржаниот дел нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Благој Димче Ефтимовски, од Битола 
2. Мендо Александар Костадиновски. од Битола 
3. Диско Александар Трајковски, од Скопје 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудената во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Верка Миленковска, од Скопје 

ХП 
Неиздржаниот дел од казната се замени со 

условна осуда со тоа што неиздржаниот дел од 
казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 
2 години не стори ново кривично дело на: 

1. Томе Душан Чапкуновски, од Белград 

ХШ 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 08-463 
29 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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457. 

Врз основа на член 18 од Законот за данокот 
на доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 
25/76), републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76 и 28/77), по 
точката 24, се додава нова точка 24-а, која гласи: 

„По исклучок, за 1978 година, основните орга-
низации на здружениот труд од земјоделското про-
изводство; преработката и конзервирањето на 
овошје и зеленчук; производството на руди на обо-
ени метали и производството на обоени метали, кои 
според Законот за стапките на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/74, 20/74, 8/75, 25/75, 46/75, 44/77 и 
35/78), се ослободени од обврската за пресметување 
и плаќање данок на доход за второто полугодие 
од 1978 година, го искажуваат доходот односно ос-
новицата утврдени со пресметката за периодот 
јануари — јуни 1978 година, во пресметката на да-
нокот на доход на образецот „РДД" за периодот 
јануари — септември и јануари — декември 1978 
година. 

Основните организации на здружениот труд од 
производството на текстилна преѓа и ткаенини; 
производството на готови текстилни производи; про-
изводството на кожа и крзно; производството на 
кожни обувки и галантерија и преработката на ка-
учук, кои се со 50% ослободени да пресметуваат и 
да плаќаат данок на доход во периодот од 1 јули 
до 31 декември 1978 година, пресметувањето на да-
нокот на доход за времето од 1. VII. до 30. IX,. и 
од 1. УП до 31. ХП. 1978 година го вршат на тој 
начин што за периодот јули—септември и јули— 
декември 1978 година во образецот „РДД" го иска-
жуваат доходот остварен во тој период (VII—IX од-
носно УП—ХП) и на така утврдената основица пре-
сметуваат и плаќаат данок на доход во висина 
од 50%. 

Обврзниците од став 1 и 2 на оваа точка за 
периодот јануари—јуни го доставуваат пополнет 
образецот „РДД" со податоци за остварениот доход 
и основицата за пресметување данок на доход во 
првите шест месеци со вкупната обврска за тој 
период заедно со периодичната пресметка за девет-
те месени и завршната сметка за 1978 година. 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

БРОЈ 12-2370/1 
29 септември 1978 година 

Скопје * 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

458. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката за распишу-
вање оглас за доделување средства (кредит) за 
станбена изградба на работниците, донесена на 17 
декември 1977 година од работничкиот совет на 
Основната организација на здружениот труд ..Бал-
канекспрес" во Штип, на основа членот 433 од 

Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од 
Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 сеп-
тември 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за распишување ог-
лас за доделување средства (кредит) за станбена 
изградба на работниците, донесена на 17 декември 
1977 година од работничкиот совет на Основната 
организација на здружениот труд „Балканекс-
прес" во Штип и посебно делот од оваа одлука во 
кој што е определено дека работникот може да 
конкурира за добивање средства (кредит) за стан-
бена изградба ако има повеќе од 5 години работно 
искуство стекнато во оваа основна организација. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Балканекспрес" во Штип на начи-
нот определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти во основната организација. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на оспорената одлука бидејќи 
се појави основано сомневање дека одлуката е до-
несена од ненадлежен орган на основната органи-
зација, поради што се постави и прашањето за не-
согласноста со ставот 1 на член 21 и ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија и за спротив-
н а т а во членот 463 од Законот за здружениот труд, 
а постапката за оценување уставноста на делот од 
одлуката, во кој е определено дека работникот 
може да конкурира односно да добие средства (кре-
дит) за станбена изградба ако има 5 години работ-
но искуство стекнато во оваа основна организаци-
ја, беше поведена затоа што основано се постави 
прашањето за согласноста со начелото за еднак-
вост на правата, должностите и одговорностите на 
луѓето утврдено во алинејата 9 на став 3 на од-
дел П од Основните начела и членот 204 од Уста-
вот на СР Македонија. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судот 
утврди дека таа е донесена на 17 декември 1977 
година од работничкиот совет на Основната орга-
низација на здружениот труд „Балканекспрес" во 
Штип и дека во неа се утврдени условите за доде-
лување на средства односно одобрување кредит за 
станбена изградба, кои документи е потребно да ги 
достави работникот што конкурира за добивање 
кредит и дека добиените средства како кредит за 
станбена изградба работникот е должен да ги ис-
користи во рок од една година. 

Во членот 48 од Законот за основите на кредит-
ниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 2/77) е содржано овластувањето според 
кое организациите на здружениот труд, другите 
општествени правни лица и работните заедници мо-
жат средствата за заедничка потрошувачка да ги 
користат за давање кредити на своите работници за 
купување станови, за изградба нови или довршу-
вање или доградување на постојните станбени згра-
ди и станови, за полагање учество за добивање 
кредити за станбена изградба и за други намени, 
согласно со своите самоуправни општи акти и со 
законот. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 
21 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија, работниците во основната организација на 
здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата 
за распоредување и го распределуваат доходот за 
своја лична и заедничка потрошувачка, за проши-
рување на материјалната основа на здружениот 
труд и за резерви. Посебно, во членот 463 од За-
конот за здружениот труд е определено дека ра-
ботниците во основната организација, меѓу дру-
гото, со референдум одлучуваат и за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка. Според тоа 
произлегува заклучокот дека оспорената одлука за 
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доделување на средствата (кредит) за станбена из-
градба е донесена од ненадлежен орган во Основ-
ната организација на здружениот труд „Балкан-
експрес" во Штип, работничкиот совет, место од 
работниците непосредно преку изјаснување на ре-
ферендум, поради што Судот утврди дека таа во 
целост не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби. 

Разгледувајќи ги понатаму посебно условите 
содржани во оспорената одлука, а кои работникот 
треба да ги исполнува за да може да конкурира 
односно да му се доделат средства за станбена из-
градба во вид на кредит, Судот утврди дека како 
услов, меѓу другото, е предвидено работникот да 
е вработен во основната организација на здруже-
ниот труд „Балканекспрес" во Штип на неопреде-
лено време и тоа со работно искуство од најмалку 
5 години стекнато во оваа основна организација. 

Согласно алинеј ата 9 на став 3 на оддел П - од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија, не-
прикоставената основа на положбата и улогата на 
човекот ја сочинуваат и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста, а со членот 204 
од Уставот е предвидено дека граѓаните се еднак-
ви во своите права и должности и дека сите се 
еднакви пред законот. 

Со оглед на тоа што со предвидувањето како 
услов на ограничување за учество на работниците 
во распределбата на средствата за станбена изград-
ба од најмалку 5 години работно искуство во ос-
новната организација, со што едни работници во 
однос на другите се ставаат во понеповолна полож-
ба во распределбата на средствата за станбена из-
градба иако и тие со својот труд учествуваат во 
стекнувањето на вкупниот приход и формирањето 
на доходот на основната организација, Судот утвр-
ди дека оспорената одлука во делот во кој што е 
пропишан ово! услов не е во согласност со алине-
јата 9 на став 3 на оддел П од Основните начела и 
членот 204 од Уставот на СР Македонија во кои 
што се гарантира еднаквост на граѓаните во нив-
ните права и должности и еднаквост на сите пред 
законот во согласност со уставноста и законитоста. 
Според мислењето на Судот должината на работ-
ниот стаж (искуство) и посебно на стажот стекнат 
во основната организација може да биде предви-
ден во соодветниот самоуправен општ акт како еден 
од критериумите односно основите кој ќе има вли-
јание на одредувањето на редот на првенство во 
распределбата на делот од средствата за заеднич-
ка потрошувачка наменети за кредитирање на стан-
бената изградба на работниците, но тогаш работ-
ниот стаж, стекнат во основната организација или 
надвор од неа, претставува еден од можните еле-
менти и Форми на приоритети кои би можеле да се 
предвидат, а не се појавува како услов со чија 
примена доаѓа до исклучување на една категорија 
паботнипи од учеството во конкретната распредел-
ба на средствата. 

На обнова изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 55/78 
6 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

459. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за определување виси-
ната на станарината на становите во кои слободно 
се договара станарината, донесена на 10 јануари 
1978 година од собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на становањето на град Скопје 

(„Службен гласник на град Скопје" бр. 1/78), на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членовите 15 и 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 6 септември 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување 
висината на станарината на становите во кои сло-
бодно се договара станарината, донесена на 10 ја-
нуари 1978 година од собранието на Самоуправната 
интересна заедница на становањето на град Скопје 
(„Службен гласник на град Скопје" бр. 1/78). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна за-
едница на становањем на град Скопје на начинот 
определен за објавување на општите акти на за-
едницата. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 110/77 од 17 мај 1978 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што во претходната 
постапка се појави сомнение дека таа била доне-
сена без пропишаното мнозинство од сите делегати 
на собранието на заедницата, па поради што осно-
вано се постави и прашањето за нејзината спротив-
ност со членот И од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на становањето („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 9/78). 

4. Разгледувајќи ја оспорената Одлука за опре-
делување висината на станарината на становите во 
кои слободно се договара станарината Судот утврди 
дека со неа станарината се определува во износ од 
50% повеќе од износот на станарината утврдена во 
договорите за користење на становите и дека пре-
сметката и исплатата на вака определените стана-
рини почнува да тече од 1 јануари 1978 година. 
Судот исто така утврди дека одлуката е донесена 
на седницата на собранието на самоуправната инте-
ресна заедница на становањем од 10 јануари 1978 
година, на која според записникот присуствувале 
46 од вкупно 90 делегати, од кои 8 делегати се из-
јасниле против предлог-одлуката а двајца се воз-
држале од гласање. 

Според членот 11 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на становањето, за прашања-
та од својот делокруг, собранието на заедницата ги 
донесува одлуките со мнозинство гласови на сите 
делегати на собранието. Покрај другото, во на-
длежност на заедницата, а тоа значи првенствено 
во делокруг на собранието, според точката 12 на 
членот 5 од овој закон, е и определувањето виси-
ната на станарината. 

Имајќи предвид дека за усвојување на предло-
гот на оспорената одлука се изјасниле 36 од вкуп-
но 90 делегати, очигледно е дека одлуката е доне-
сена со помалку од половината гласови на сите 
делегати на собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на становањето на град Скопје, 
поради што и Судот утврди дека таа е во спротив-
ност со членот 11 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на становањем, за што и одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 110/77 
6 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

336. 
Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72, 26/73, 36/76 и 
42/77) и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 26 септември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ДРУГИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА 

I 
Заради усогласување со натпланското движење 

на трошоците на животот во првото полугодие од 
1978 година старосните, инвалидските и семејните 
пензии, без заштитниот додаток, материјалното 
обезбедување и привремениот надоместок, се зголе-
муваат за 8%. 

Зголемувањето од претходниот став ќе се извр-
ши на сите пензии и сразмерни делови на пензии-
те остварени по меѓународни конвенции за соци-
јално осигурување, определени од пензиска основа 
во која не е засметан личниот доход остварен во 
1978 година, на материјалното обезбедување и при-
времениот надоместок на инвалидите на трудот кои 
подлежат на усогласување по член 99 од Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, како и сразмерниот дел 
на пензиите остварени по меѓународни конвенции 
за спирално осигурување до 31. 12. 1978 година на 
осигурениците чие последно вработување било во 
странство. 

II 
Зголемувањето од член 1 на оваа одлука им 

припаѓа и на корисниците на пензија на кои пен-
зијата им се исплатува во висина на најнискиот 
износ на пензија. 

III 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето служи износот на пензијата, без заш-
титниот додаток, материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок што на корисникот му 
следувал за месец јуни 1978 година. 

IV 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

не влијае на правото и висината на заштитниот до-
даток на пензијата кој и натаму ќе се исплатува 
во определениот износ. 

V 
Зголемувањето по оваа одлука не влегува и 

нема да се засметува во основицата за усогласу-
вањето на пензиите и другите примања со економ-
ските движења што ќе се изврши со важност од 
1 јануари 1979 година. 

VI 
Усогласувањето на пензиите според одредбите 

на оваа одлука ќе го изврши по службена долж-
ност, без донесување на писмени решенија, Струч-
ната служба на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, а на материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок овластените стручни 
служби што ги вршат работите на основните за-
едници на пензиското и инвалидското осигурување. 

VII 
Зголемувањето според оваа одлука ќе се испла-

ти во еднократен износ со пензијата за месец ноем-
ври 1978 година. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1511/1 
26 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

337. 

Врз основа на член 203 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73, 28/74 и 45/76), а во врска со член 114 став 3 
од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 46/72, 36/76 и 
42/77), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 26 сеп-
тември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР 
НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАЖ НА ОСИГУРУВА-
ЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

I 
Душанка Адижес се разрешува од должноста 

секретар на Комисијата за стаж на осигурување 
кој се смета со зголемено траење, по нејзино бара-
ње, сметано од 26 септември 1978 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-. 

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

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИНА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1512/1 
26 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

ЗАЕДНИНА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

338. 

Врз основа на член 7 став 1 од Општествениот 
договор за висината на средствата од придонесите 
од доходот и од личните доходи како приход на 
општинските самоуправни интересни заедници во 
1978 година и член 199 став 1 точка 6 од Статутот 
па Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, Собранието на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
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на град Скопје, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 22. IX. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците за задолжителни видови 
на здравствена заштита и за здравствена заштита 
што самостојно ја утврдува Заедницата во висина 
од 6,8% утврдена во членот 1 од Одлуката за 
утврдување височината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците бр. 
02-2765/1 од 13. I. 1978 година за месец септември 
1978 година се намалува за 2,5% и се утврдува во 
височина од 4,3%. 

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

сувањето, ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува само за наплата на при-
донесите за месец септември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12291/1 
22 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 171 од 4. ХИ. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-955-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Деловно 
?дружение на глинената индустрија во Македонија, 
Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Никола В а ш е -
ров" бр. 17, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна и периодична прес-
метка. 

Предмет на работење — дејност: унапредување 
на производството во организациите — членки на 
Здружението; набавка на репроматеријали, суро-
вина, резервни делови и опрема; реализација на 
готовите производи; сестрано следи и испитува 
светски постигања и развој на техниката и тех-
нологијата на производството на глинените произ-
води во техниката и технологијата на градењето и 
уградувањето врз основа на кое го усмерува про-
изводството и асортиманот; работи на проширување 
на сверата во употребата на глинените производи 
во градежништвото преку производство на разни 
видови монтажни елементи и нивно вградување; 
експлоатација и монтажа на разни видови објекти 
од траен и експериментален карактер; преку науч-
ноистражувачка работа делува на воведување 
стандарди и типизација во производството и про-
изводите; преку анализи, елаборати, проекти и из-
бор на опрема го усмерува унапредувањето на про-
изводството и работи на проширување на капаци-
тетите преку изградба на нова и најрационална ре-
конструкција и модернизација на постојаните ка-
пацитети; преку централен сервис за одржување на 
опремата и механизацијата обезбедува смален про-
цент на застој во работењето; организира и го на-

сочува стручното образование и оквалификување 
на кадрите; координира, обединува и насочува за-
едничко користење на расположивите кадри, опре-
ма и механизација за добивање на испитано, ква-
литетно и евтино производство; анализира и вове-
дува заеднички нормативи за користење на опрема, 
орудија и лаборатории, механизација и транспорт-
ни средства; анализира и утврдува нормативи за 
квалитетот на производите; насочува во правец на 
поделба на работата и специјализација на произ-
водството; насочува во работно-економска соработ-
ка и кооперативни односи меѓу членовите на здру-
жението, како и работно поврзување и соработка со 
други научни институции, здруженија и организа-
ции во Македонија и Југославија; анализира, усво-
јува и воведува единствена информативна докумен-
тација за производните капацитети и производите 
со цел на запознавање на јавноста и градежниот 
пазар со можностите на производните капацитети 
за здружението, како и за потребите на општестве-
ната евиденција; сестрано ги следи и испитува дви-
жењата на градежниот пазар и инвестиционата 
политика на градење и се грижи за навремено на-
сочување на производните планови; ги анализира 
економските движења, подготвува материјали и 
предлага интерни и градежни цени на произво-
дите и услугите; преку анализа предлага и утврду-
ва ценовник, (висината на надомест) за услугите 
и временото користење на механизацијата, опре-
мата, уредите и транспортните средства помеѓу чле-
новите; анализира централно снабдување на опре-
ма, механизација, резервни делови и репроматери-
јали ; анализира и постапно воведува централна 
продажна мрежа; организира прикажување на но-
ви производи; ја демонстрира нивната примена на 
постојани и експериментални објекти и пружа 
стручна помош и размена на искуства; организира 
заедничка, општа и комерцијална пропаганда пре-
ку проспекти, изложби и истапување на сајмови и 
други пропагандни средства. 

Врз основа на член 23-а од Договорот за де-
ловно здружување во правниот промет со трети 
лица Здружението истапува во свое име и за своја 
сметка, како и за сметка на здружените работни, 
организации. 

За обврските на Здружението кога тоа наста-
пува за сметка на сите здружени работни орга-
низации солидарно одговараат сите здружени ра-
ботни организации сразмерно пренесените права и 
обврски, согласно член 23-6 од Договорот, а кога 
Здружението настапува во име на една или повеќе 
здружени работни организации за таквите обврски 
одговараат здружените работни организации за чи-
ја сметка Здружението презело права и обврски 
член 23-в од Договорот. 

Лице овластено за застапување е Ангушев Ѓор-
ѓи, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Ангушев 
ѓорѓи, директор, без ограничување, Христов Бла-
гој, претседател на Управниот одбор, без ограни-
чување, и Ивановски Иван, заменик претседател на 
Управниот одбор, без ограничување. 

Основачи на здружението се: Керамичката ин-
дустрија „Киро Чучук" — Титов Велес; Индустри-
јата за градежни м а т е р и ј а л „Пролетер" — Скопје; 
керамичката индустрија „КИБ" — Битола; Инду-
стријата за градежни материјали „8 Ноември" — 
Неготино; Индустријата за градежни материјали со 
погон за градење „Пролетер" — Виница; Индуст-
ријата за градежни материјали „Еленица" — Стру-
мица; Заводот за унапредување на градежништво-
то, градежната и неметалната индустрија на Маке-
донија — Скопје; Фабриката за тули и ќерамиди 
„Партизанка" — Драчево; Керамичкиот комбинат 
„Вранештица"; Фабриката за тули и ќерамиди 
„Славеј" — село Арбиново; Фабриката за произ-
водство и продажба на градежни материјали „Ре-
корд". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
171 од 4. XII. 1974 година. (283) 



9 октомври 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 712 од 20. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-222-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Григор Прли-
чев" — населба Железарница — Скопје со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ќосиќ Љубица, в. д. директор, а се запишува како 
нов застапник на работната организација Савковиќ 
Анка, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
712/78. (287) 

Окружниот стопански суд во Ској е со реше-
нието Фи. бр. 646 од 21. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1283-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажно-инсталатерската задруга „Кратер", Ц. О., 
и ограничено емство, Скопје, ул. „Огњан Прица" 
бр. 7 со следните податоци: 

Основачи на задругата се: Трајковски Стојан, 
ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 42, Скопје, бр. л. к. 160019 
— СВР — Скопје; Ивановски Тодор, ул. „Горѓи 
Димитров" бр. 11/1-24, Скопје, бр. л. к. 319961 — 
СВР — Скопје; Атанасов Лазар, ул. „Крсте Арсе-
нов" бр. 24/3-11, Скопје, бр. л. к. 323712 — СВР — 
Скопје; Мрмевски Тодор, ул. „С. Средно Нерези" 
бр. 162, Скопје, бр. л. к. 328407 — СВР — Скопје; 
Најдовски Боривој, ул. „359" бр. 52/3 — Скопје, бр. 
л. к. 24210 — СВР — Скопје и Бошков Тодор, ул. 
„980" бр. 50, Скопје. 

Основни дејности: инсталатерска за централно 
греење и уреди за климатизација. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Трајковски Стојан, в. д. управник — застапник 
на задругата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
646/78. (288) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 684 од 7. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-389-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Народниот музеј — Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" бр. 22, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Тихо Најдовски, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Никола 
Трипчев, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
684/78. <289) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 124 од 14. II. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-996-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Организа-
ција на здружен труд за производство, услуги и 
промет „Братство", Ц. О., со седиште во Дебар, со 
следните податоци: Работната организација води 
заедничко книговодство и изготвува заедничка за-
вршна сметка. 

Основач е Собранието на општината — Собор 
на здружен труд, со Одлуката бр. 01-1725/1 од 14. 
IX. 1974 година. 

Предмет на работењето е: врши производство и 
услуги од металопреработувачката дејност; произ-
водство и поправка на електрични апарати и при-
бор; градежно занаетчиство и врши промет на го-
лемо и мало на производи од споменатите дејнос-
ти и на моторни возила; изготвува техничка до-
кументација, инвестициони програми и проекти. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Бр. 35 — Стр. 383 

Лице овластено за застапување е Тодоровски 
Цветко, директор, ограничен да располага со де-
ловниот фонд до износ од 100.000,00 динари. 

Лица овластени за потпишување се Тодоровски 
Цветко, директор, и Серафимовски Танас, шеф на 
книговодството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
124/75 година. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 512 од 17. IV. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-991-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Училишен 
центар за средно образование „Јосип Броз Тито", 
Ц. О., со седиште во Неготино, со следните пода-
тоци: Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Дејност: образовно-воспитна. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Дудин Илија, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
512/1974 Година. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 455 од 17. IV. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-571-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, дејноста и 
на лицето овластено за застапување на ОЗТ Репуб-
лички завод за унапредување на домаќинството, Ц. 
О., со седиште во Скопје, ул. „Водњанска" бб, со 
следните податоци: 

Досегашната фирма на работната организација 
Републички завод за унапредување на домаќинст-
вото — Скопје, се менува со додавање на ознаката 
Ц. О. која го означува податокот за одговорноста 
на работната организација, така што во иднина ќе 
гласи: Републички завод за унапредување на дома-
ќинството, Ц. О. Скопје. 

Дејноста на работната организација се проши-
рува со: изработување нормативи и стандарди за 
простор и опрема на објекти и отворен простор, за 
домаќинства, за објекти за детска и социјална заш-
тита и на други објекти за општествен стандард 
(кујна за општествена исхрана, објекти за одмор и 
рекреација), во спогодба со инвеститорот и произ-
водно-услужните организации може да врши нивно 
опремување, како и изработува техничка докумен-
тација за изградба и опрема на тие објекти, дава 
стручна оценка за усогласеноста на техничката до-
кументација, за градбата и опремата изработена од 
друга организација, врши стручен надзор над при-
мената на нормативите и стандардите за исхрана 
во областа на детската и социјалната заштита, над 
примената на нормативите и стандардите за прос-
тор и опрема на објекти за детска и социјална заш-
тита и надзор над реализацијата на техничката 
документација за градба и опрема на тие објекти, 
според програмата за вршење на стручен надзор на 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-, 
тите на детската и социјалната заштита. 

Се брише досегашниот застапник на работната 
организација Нада Романова Бошевска, а се запи-
шува како нов застапник Митко Велков, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
455/1978 година. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 589 од 20. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-132-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за испитување на матери-
јали, Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 16 со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник инж. 
Методи Петков, директор, а се запишува нов зас-
тапник инж. Борис Тенески, в. д. директор, со неог-
раничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
589/1978 година. (297) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 81 од 21. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса на 
Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи" Ц. 
О., — Скопје, ул. „Романија" бб со следните пода-
тоци: досегашната адреса на Монтажно-занаетчис-
ката задруга „Далеководи", Ц. О. — Скопје, ул. 
„Романија" бб, се менува така што во иднина ќе 
гласи: Монтажно-занаетчиска задруга „Далеково-
ди", Ц. О., — Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" бб, 
барака бр. 8, Бутел II. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
81 од 21. VI. 1978 година. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието фи. бр. 729 од 21. V. 1У76 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-990-0-0-0 Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗT .влектро-инсталатерска зана-
етчиска услужна задруга „Струјомонтажа", Ц. О., 
со седиште во СкопЈе, на ул. „Копенхагенска" бб, 
со следните податоци: Се вршне досегашниот зас-
тапник Мегдо Адем, в. д. директор, а се запишува 
како нов застапник Ашанин Александар, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
729/76. (299)' 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ФИ. бр. 1440 од 11. XI. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-990-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — адреса-
та на Ј±лектроинсталатерската занаетчиска услужна 
задруга „Струј омонтажа" Ц. О., со седиште во 
Скопје, ул. „Копенхагенска" бб, со следните пода-
тоци: Досегашната адреса — седиште на задругата 
на ул. „Копенхагенска" бб, се брише, така што во 
иднина ке Тласи: Електроинсталатерска занаетчис-
ка услужна задруга „ Отруј омонтажа" — Скопје, 
ул. „11 Октомври" — Градски ѕид, кула 14-М, бр. 18. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1440/1976 година. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 42 од 21. I. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1004-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Завод за унап-
редување на предучилишното и основното образо-
вание и воспитување на град Скопје, Д. О., со се-
диште во Скопје, на ул. „250" бб, со следните по-
датоци: Работната организација води единствено 
книговодство и изготвува завршна сметка. 

Заводот е основан со одлуката на Собранието 
на град Скопје, бр. 16219/1 од 24. VI. 1974 година. 

Предмет на работењето е унапредување на пред-
училишното и основното образование и воспиту-
вање. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Стево Зорба, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
42 од 21. I. 1974 година. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ори. бр. 1474/74 од 8. I. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-995-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Здруже-
ние на пензионери и инвалиди — посебна угости-
телска единица бифе-ресторан при Домот на пен-
зионерите, Ц. О., со седиште во Тетово, со следни-
те податоци: Води посебно книговодство и донесу-
ва завршна сметка. 

Предмет на работење: пружање на угостителски 
услуги на своите членови и на други лица. 

Во правниот промет со трети лица истапува со 
целосни овластувања до висина на сопствените 
средства, за одредени правни работи и со согласност 
со основачот. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца посебната угостителска единица одговара со си-
те свои средства заедно со основачот. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Стојановски Владо, управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1474/74. (303) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1367 од 25. XII. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-990-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Електро-
инсталатерска занаетчиска услужна задруга „Стру-
јомонтажа", Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. 
„Копенхагенска" бб, со следните податоци: Задру-
гата води единствено книговодство и изготвува за-
вршна сметка. 

Основачи на задругата се: Мегдовски Адем, 
Трајановски Петар, Глигоров Радослав, Жантев Ди-
митар, Зерзев Петре, Мојсов Трајче, Ризов Борис, 
Стефановски Владо, Младеновски Веселин, Абазов-
ски Само и Столиќ Миливоје. 

Дејност: вршење на електроинсталатерски услу-
ги во градежништвото, монтажа и инсталирање на 
сите видови електро машини и уреди и други ра-
боти што се непосредно врзани со основната дејност. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. За обврските на задругата одговараат 
задругарите до висина на внесениот влог 1500 ди-
нари. 

Застапник на задругата е Мегдо Адем, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Потписници на задругата се Мегдо Адем, в. д. 
директор, без ограничување и Глигоров Радислав, 
службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1367 од 25. XII. 1974 година. (301) 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Загубениот округли печат под назив: „Земјо-
делско индустриски комбинат „Винојуг" — Гевгели-
ја" се огласува за неважен. (1578) 

Здравствена легитимација на име Огненоски 
Кицо, е. Латово, Македонски Брод. (989) 

Свидетелство за IV одделение на име Антица 
Митреска, е. Пласница, Македонски Брод. (990) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 
Иванов, ул. „Илинденска" бр. 42, Виница. (992) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Земјо-
делското училиште — Куманово на име Часлав Ми-
тевски, ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 5/6, Куманово. (993) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Васил Главинов" 
на име Трајковска Снежана, ул. „Костурска" бр. 60, 
Титов Велес. (994) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јана 
Лазаревца, е. Извор, Титов Велес. (995) 

Пасош М. А. 026518/69 год., издаден од ОВР — 
Тетово на име Османи Рахми, е. Жеровјане, Те-
тово. (996) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмет Ра-
мадани, е Желино, Тетово. (997) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рахман 
Рушити, е. Пирок, Тетово. ' (998) 

Лична карта бр. 93428 на име Блага А т а н а с о -
ва, ул. „Доб. Завој" бр. 23, Прилеп. (1348) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Петрески, ул. „Бр. Дамкоски" бр. 14, Прилеп. (1349) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 

— ПРИЛЕП 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за примање на еден приправник-асистент во ра-
ботната единица за технологија, ферментација, 

фабрикација и хемија на тутунот 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот да ги исполнува 
и следните: 

— да има завршено земјоделски факултет со 
најмалку просечна оценка 7,60; 

— да ја има регулирано воената обврска. 
Со молбата кандидатите треба да ги приложат 

следните документи: 
— диплома за завршен земјоделски факултет; 
— потврда за регулирана воена обврска; 
— работна книшка; 
— уверение за семејно-материјална положба; 
— контролен картон за пријавување во Заед-

ницата за вработување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Институтот за тутун — Прилеп. 
Некомплетни^ документи нема да се разгле-

дуваат. (443) 

Работничкиот совет на работната организација за 
производство на полиестерски влакна „ХЕМТЕКС' 

— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на ДИРЕКТОР НА НАБАВКИ 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— висока стручна подготовка, економски фа-
култет; 

— средна стручна подготовка, економски тех-
ничар; 

— непотполна средна стручна подготовка; 
— да имаат работно искуство од 5 години од 

кои 3 години во областа на набавки; 
— да имаат положено стручен испит за над-

ворешно трговско работење. 
Покрај горенаведените услови, кандидатите треба 
да имаат: 

—• морално-политички квалитети; 
—• потврдени стручни квалитети, организатор-

ски способности и смисла за градење на 
добри меѓучовечки односи; 

— да не се осудувани за кривично дело по 
член 511 од Законот за здружениот труд. 

Личниот доход се одредува според Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи. 
Молбите со потребните документи се доставуваат 
до „ХЕМТЕКС" на улица „Коста Новаковиќ" бр. 12 
— Скопје, 91000 со ознака „За конкурс". 
Кон молбите кандидатите треба да достават: 

— доказ за видот и степенот на образованието; 
, — доказ за работното искуство; 

—• кратки биографски податоци за движењето 
во досегашното работење; 

— доказ дека не се под истрага. 
Некомплетирани молби нема да се разгледуваат. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавува-
њето. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе би-
дат известени во рок од 8 дена од денот на одлу-
чувањето. (444) 

445. Закон за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 881 

446. Закон за дополнување на Законот за 
стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања — — 881 

447. Закон за обврските на Социјалистичка 
Република Македонија во изградбата на 
Хидромелиоративниот систем „Стрежево" 882 

448. Закон за републичките даноци на гра-
ѓаните (пречистен текст) — — — — 882 

449. Закон за данокот на промет на недвиж-
ности и права (пречистен текст) — — 883 

450. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основната организација на здруже-
ниот труд Економски институт — Скопје 886 

451. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Институт за национална 
историја — Скопје — — — — — — 887 

452. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Работната организација за промет, 
производство и прикажување на филмо-
ви „Македонија-филм" — Скопје — — 887 

453. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување во 
Работна организација Радио-телевизија 

— Скопје — — — — — — — — 887 

454. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Педагошката академија „Климент 
Охридски" — Скопје — — — — — 887 

455. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основната организација на здруже-
ниот труд Економски факултет — Скопје 888 

456. Одлука за помилување на осудени лица 888 

457. Упатство за дополнување на Упатството 
. за начинот на пресметување и плаќање 
на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд — —• —• — — — 889 

458. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 55/78 од 6 септември 1978 година — 889 

459. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 110/77 од 6 септември 1978 година 890 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници — Скопје 

336. Одлука за вонредно усогласување на пен-
зиите и други примања според порастот 
на трошоците на животот во 1978 година 891 

337. Одлука за разрешување од должноста 
секретар на Комисијата за стаж на оси-
гурување кој се смета со зголемено тра-
ење — — — — — — — — — — 891 

338. Одлука за намалување на височината на 
стапката на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците за месец 
септември 1978 година — — — — — 891 

9 октомври 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 35 — Стр. 895 

Страна 
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Стр. 896 — Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 9 октомври 1978 

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕО НИК НА СРМ излегоа од печат 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензент: проф. Евгени Димитров. 
Во книгата е опфатена целокупната материја предвидена со наставната про-

грама на Правниот факултет во Скопје, по предметот Комунален систем и комунална 
политика. Овој труд на авторот претставува еден прилог во напорите за натамошен раз-
виток на науката на комуналниот систем и комуналната политика. Во него обработената 
материја е систематизиран во увод и пет дела. УБОДОТ е посветен на комуналниот 
систем и комуналната политика како научна и наставна дисциплина, првиот дел на тео-
ретските проблеми за изучување на комуналниот систем и локалната самоуправа, вториот 
дел на поимот, развитокот и современите облици на локалната самоуправа, третиот и 
четвртиот дел на развитокот на комуналниот систем и на современиот комунален систем 
во СФР Југославија, и петтиот дел на комуналната политика. 

Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите на Прав-
ниот факултет кои добиваат целосен учебник по предметот Комунален систем и комунал-
на политика, туку и на сите други што про јавуваат интерес за проблемите на комунал-
ниот систем и современиот комунален систем во СФР Југославија. 

Цената е 200 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со предговор, судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — 

Ова второ дополнето издание на Збирката, првото е исцрпено, е усогласено со 
сите измени и дополнувања извршени во периодот 1976/77 година, дополнето е со новите 
прописи излезени во овој период, а е збогатено и со објавување на одлуки од судската 
практика и објавената литература во перио дот 1973 —1977 година. 

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. 
Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проб-
лемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите 
на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на гра-
ѓаните и студентите. 

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, професор на Правниот фа-
култет во Скопје. 

Цената е 65 динари. 
Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ. 
Цената е 90 динари. 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 

Цената е 50 динари. 
Збирка на новите кривични зано ни 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
Цената е 60 динари. 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Цената е 62 динари. 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и упатства за примена во практиката 
Цената е 100 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со објаснувања 

Цената е 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цената е 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цената е 35 динари. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА 
за периодот од 1976 до 1980 година 

Цената е 45 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цената е 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 
Цената е 50 динари. 
Порачки прима Претплатната слу жба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на оп-
штественото книговодство — Скопје. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев "— Скопје 


