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741. 
Врз обнова на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА 

ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за езерската ^пловидба, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на (седниците на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините, одржана 
на 22 ноември 1989 година 

Бр. 08-4065/1 
22 ноември 1989 година 

Скопје 
/ Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредува езерската пловидба, 

пловните патишта, пристаништата, пловните објекти 
и превозот на лица и предмети. 

Член 2 
Езерска пловидба, во смисла на овој закон, е, 

пловидбата која се врши на езерата. 

Член 3 
Пловен пат е појас во езерото доволно длабок 

и широк за безбедна (пловидба, кој по 'потреба е 
обележен. 

Член 4 
Пловен објект е брод, чамец или друг објект 

наменет за пловидба на езерата. 

Член 5 
Собранието на општината ги определува деловите 

на брегот и водниот простор на езерото за из-
градба на пристаништа, капалишта и места за пре-
стој и чување на пловни објекти. 

Собранието на општината може да забрани пло-
видба на (одделни чамци со (моторен погон ако е 
загрозена природната средина ,на езерата. 

Член 6 
Одржувањето, опремувањето и обележувањето на 

пловните патишта и капалишта, општината го дове-
рува на претпријатие или друго правно лице регис-
трирано за вршење на тие работи. 

Член 7 
За одржување спортски и ,други приредби на 

езерата, одобрение издава 'републичкиот орган на 
управата надлежен за езерската пловидба (Капета-
нијата на пристаништата). 

Барањето за издавање на одобрение од став 1 
на о,вој член, организаторот4 е должен да го подне-
се најдоц,на осум дена пред одржувањето на спорт-
ската или друга приредба. 

Член 8 
Приста,ништето има; 
1) обележано подрачје; 
2) потребна длабочина на водниот простор; 
3) опрема за пристанување и врзување на плов-

ните објекти; А 
4) осветлен п,ростор за пристанување на пловните 

објекти. 
Одобрение за користење на пристаништето из-

дава Капетанијата на пристаништата. 

Член 9 
Претпријатието или друго правно лице кое уп-

равува оо пристаништето го одржува, оцремува и 
обележува пристаништето за безбедна пловидба. 

Член 10 
Претпријатието или друго правно лице кое уп-

равува оо пристаниште отворено за јавен сообраќај, 
врши услуги на сите корисници под еднакви услови 
во согласност со општите услови на работење. 

Општите услови од став 1 на овој член ги утвр-
дува претпријатието или друго правно лице. 

Член 11 
Чамец што учествува во пловидбата мора да ги 

исполнува условите предвидени со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

На спортските чамци без сопствен погон и дру-
гите чамци до 3 метри должина без сопствен погон, 
не се врши утврдување на способноста за пловидба. 

Член 12 
Способноста за пловидба на чамец се утврдува 

со редовен и вонреден преглед за што капетанијата 
на пристаништата издава уверение. 

Републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на езерската ,пловидба донесува поблиски про-
писи за утврдување на способност за пловидба на 
чамците. -

Член 13 
За вршење на преглед заради утврдување на спо-

собноста за пловидба на чамецот -се плаќа надо-
месток. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член 
ја пропишува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 14 
При пловидбата управувачот ,на чамецот има 

пловидбена дозвола за чамецот и уве,рение за упра-
вување со чамецот 

Член 15 
Чамецот се впишува во ,регистар за чамци што, 

го води Капетанијата на пристаништата. 
За чамец впишан во регистарот се издава пло-

видбена дозвола и регистарски број. 
Функционерот кој раководи оо републичкиот ор-

ган на управата ,надлежен за работите на езерската 
пловидба, донесува поблиски прописи за начинот ,на 
водењето регистар, пловидбената дозвола и регистар-
скиот број. 



Стр. 746 - Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 декември 1989 

Член 16 
Управувач на чамец може да биде лице кое има 

18 години и положило испит за управувач на чамец. 
Испитот за управувач на чамец се полага пред 

комисија што Ја формира републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на езерската пло-
видба. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите 'на езерската пловидба донесува поблиски 
прописи за составот на комисијата, начинот на 
полагањето и програмата за испит. 

За полагање на испитот од став 2 на овој член 
се плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот за полагање на испи-
тот ја пропишува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 17 
Превозот на лица и предмети во езерската пло-

видба може да се “врши како јавен превоз или како 
превоз за сопствени потреби. 

Јавен превоз, во смисла на овој закон, е прево-
зот на патници и предмети ,кој е достапен на сите 
ко-рисници под еднакви услови и се ,врши врз ос-
нова на договор за превоз. 

Јавен превоз може да се врши во линиска и 
слободна пловидба. 

Превоз за сопствени потреби, во смисла на овој 
закон, е превозот заради задоволување на сопстве-
ните потреби на имателот на ,пловниот објект. 

Како превоз за сопствени потреби, се смета и 
превозот на лица со сопствен пловен објект или со 
пловен објект земен под закуп што го вршат уго-
стителските и туристичките .организации, кога пре-
везуваат корисници на своите услуги. 

Член 18 
Јавен превоз можат да вршат претпријатијата и 

други правни лица и работни луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд, односно оо личен труд 
и средства во сопственост на граѓаните (во ната-
мошен текст: превозник). 

Член 19 
Јавен превоз во линиска пловидба е превоз што 

се врши на одредени релации од по однапред утвр-
ден ред на пловидба. 

Јавен превоз во слободна пловидба е превоз за 
кој релацијата и другите услови за превоз се утвр-
дуваат со договор меѓу превозникот и кор,исникот 
на услугите. 

Член 20 
Редот на пловидбата и општите услови на пре-

возот во езерската пловидба ги утв,рдува превозникот. 
Превозникот е должен да се придржува на утвр-

дениот и објавениот ред на пловидба. 

Член 21 
Инспекциски надзор над спроведувањето на од-

редбите од овој и друг закон и прописите донесени 
врз основа на нив, како и управните и другите струч: 
ни и технички работи од значење за безбедноста 
на езерската пловидба ги врши Капетанијата на 
пристаништата. 

Член 22 
Со работата на Капетанијата на пристаништата 

раководи капетан. Капетанот го именува и разре-
шува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Капетанот ги има сите права, должности и ов-
ластувања кои врз основа на закон и други прописи 
ги има инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба. 

Член 23 
Инспекторот за безбедност на езерската пловид-

ба може да биде лице со висока поморска школа 
или дипломиран бродомашински, дипломиран ма-
шински или дипломиран сообраќаен инженер, со нај-
малку две години работно искуство во струката. 

Член 24 
Инспекторот за безбедност на езерската пловид-

ба има легитимација. 
Капетанот и инспекторот за безбедност на езер-

ската пловидба се должни да носат службена обле-
ка за време на вршењето на инспекцискиот надзор. 

Функционерот кој раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на езерската 
пловидба донесува поблиски прописи за образецот 
на легитимацијата на инспекторот за безбедност на 
езерската пловидба, како и за кројот и ознаките на 
облеката на капетанот на Капетанијата на приста-
ништата и инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба. 

Член 25 
Во вршењето' на инспекцискиот надзор инспек-

торот за безбедност на езерската пловидба има пра-
во и должност да врши контрола и преглед на: 

1) пристаништата, пло-вните патишта и капалиш-
тата во поглед на нивното одржување, опремување 
и обележување; 

2) изградбата на објекти на езерата и на нив-
ните брегови ве поглед на деловите за безбедност 
на пловидбата; 

3) пловните објекти во поглед на нивната спо-
собност зл пловидба и исправноста на нивните по-
стројки, уреди и опрема; 

4) вршењето на превозот во езерската пловид-
ба; и 

5) пловидбата на пловните патишта во поглед 
на придржувањето на пловидбените прописи од стра-
на на посадата на пловниот објект и посебните про-
писи оо кои се утврдува плови,дбата на пловните 
патишта. 

Член 26 
Ако инспекторот за безбедност на езерската пло-

видба при вршењето на инспекцискиот надзор утвр-
ди дека е сторена повреда на законот, односно дека 
одредбите од законот не се применети или не се 
правилно применети, поради што настанале или мо-
желе да настанат последици што ја загрозуваат пло-
видбата, ќе нареди со решение мерки за отстрану-
вање на утврдените неправилности и ќе одреди ро-
кови за нивно спроведување. 

Член 27 
Ако утврдените неправилности не бидат отстра-

нети во определениот рок или ако утврдените не-
правилности се од таква природа што ја загрозу-
ваат пловидбата, лицата, имотот и објектите, инспек-
торот за безбедност на езерската пловидба ќе за-
брани : 

1) пловидба на пловниот објект; 
2) употреба на пристаништето или негов дел; и 
3) натамошно изведување на работите додека не 

се отстранат неправилностите. 

Член 28 
Ако инспекторот за безбедност на езерската пло-

видба при вршењето на инспекцискиот надзор над 
изградбата на објекти на езерата и на нивните бре-
гови утврди дека работите се изведуваат на начин 
со кој се загрозува безбедноста на езерската пло-
видба, ќе му нареди на изведувачот на работите-
привремено да го запре натамошното изведување на 
тие работи, додека не го усогласи изведувањето на 
тие работи со пропишаните услови. 

'' Член 29 
Сопствениците, односно корисниците на пловните 

објекти и превозниците во езерската пловидба се 
должни на инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба да му даваат потребни известувања и да 
му укажат помош ,кога му е неопходно за извршу-
вање на инспекцискиот надзор. 

Член 30 
Со парична казна од 25.000.000 до 250.000.000 

динари 'ќе се казни за стопански престап претпри-
јатие или (друго правно лице ако: 

1) го користи пристаништето без одобрение (член 
8 став 3), 
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2) не го одржува, опремува и обележува приста-
ништето за 'безбедна пловидба (член 9); и 

3) не врши услуги на сите корисници под еднак-
ви услови (член 10). ̂  

Со 'парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 ди-
нари ќе се казни за стопански престап од став 1 на 
овој член и одговорното лице во претпријатието или 
друго правно лице. ' 

Член 31 
Со панична казна од 1.000.000 до 10.000.000 ди-

нари ќе се казни за прекршок ,претпријатие или 
друго правно лице ако: 

1) користи чамец без уверение за утврдената 
способност за пловидба (член 12); 

2) користи чамец без пловидбена дозвола и уве-
рение за управување со чамец (член 14); 

3) не се придржува на утврдениот и објавениот 
ред.на пловидбата'(член 20 став 2); 

4) во одредениот рок не го изврши решението 
на инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
(член 26); и 

5) на инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба не му го даде бараното из,вестување или 
не му укаже помош во вршењето на инспекцијата 
(член 29). 

Со парична казна од 50.000, до 500.000 динари 
ќе се казни за прекршок од став 1 на“ овој член и 
одговорното лице во претпријатието или друго прав-
но лице. 

Член 32 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за прекршок поединец кој врши дејност 
со личен труд во езерската пловидба ако: 

1) користи чамец без уверение за утврдената 
способност за пловидба (член 12); 

2) користи чамец без пловидбена дозвола и уве-
рение за управување со чамец (член 14); 

3) не се придржува на утврде,ниот и објавениот 
ред на пловидба (член 20 став 2); 

4) во одреден рок не го изврши решението на 
инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
(член 26); и 

5) на инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба не му го даде бараното известување или 
не му укаже помош во вршењето на инспекцијата 
(член 29). 

Член 33 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за прекршок физичко лице ако: 
1) користи чамец 'без уверение за утврдената 

способност за пловидба (член 12); 
2) користи чамец без пловидбена дозвола и уве-

рение за управување со чамец (член 14); и 
3) во одреден рок не го изврши решението на 

инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
(член 26). 

Член 34 
Поблиските прописи за извршување на овој за-

кон “ќе се донесат во рок од една година од влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 35 / 

Со влегувањето во сила на сто) закон преста-
нува да важи Законот за езерската пловидба („Служ-
бен весник на СРМ“ број 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87). 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

742 
Врз основа на член 92 од Законот за енергети-

ка („Службен весник на СРМ“ број 41/87 и 42/88), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РА-
БОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО „ЕЛЕКТРОСТОПАН-
СТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

Се ,дава согласност на Одлуката на Работнич-
ки-от совет на-РО „Електростопанство на Македони-
ја“ — Скопје со која за генерален директор е име-
нуван Мито Марко-вски-, вршител на должноста, гене-
рален директор на РО „Електростопанство на Маке-
донија“ — Скопје. / 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4126/1 . 
22 ноември 1989 година 

Скопје' 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

743. 
Врз основа на член 8 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за избор на органите на 
управување и па другите органи во организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
48/88), Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на. седни-
цата одржана на 22 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЕКО-

НОМСКИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање директор на Економскиот институт „Скопје“ -
Скопје, се име,нуваат-

Лилјана Донева, советник ,во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ и 

Драган Николовски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4125/1 
22 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

, на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

744, 
Врз основа на член 257 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјал,истичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 
1989 го,дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
За членови на Комисијата за изготвување пред-

лог за именување декан на Правниот факултет во 
Скопје се име,нуваат: 

Кирил Андоновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Рокса Георгиевска, секретар на Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4127/1 
22 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 
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745. 
Врз основа на член 25 алинеја 6, а во врска со 

член 135 од Деловникот на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјал,истичка Република 
Македонија, Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија; на 
седницата одржана на 22 ноември 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За секретар на Соборот на здружениот труд на 
Собранието, на Социјалистичка Република Македо-
нија, се именува 

Олга Огненовска, досегашен секретар на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4117 
22 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

746. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен 
ресник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („Службен вее 
ник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 
28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

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

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се дава позајмица на општината Вини-
ца во износ од 116.000.000 динари. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати најдоцна до 15. II. 1990 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
Собранието на општината Виница и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-2489/2 ' -
24 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

747 
Врз основа на, член 4 од Законот за извршување 

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

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

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се доделува позајмица на општините: 
— Делчево 950.000.000 динари 

- — Прилеп 2.940.000.000 динари 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штините ќе ја вратат најдоцна до 15 февруари 1990 
година. 

3. За користењето и враќањето на средствата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
собранијата на општините Делчево и Прилеп и Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-2550/1 
24 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

748. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

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

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

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
'1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се дава позајмица на општината Беро-
во во износ од 710.000.000' динари. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати најдоцна до 15. II. 1990 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
Собранието на општината Берово и Републичкиот' 
секретаријат за финансии. 

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

' Бр. 23-2489/1 
24 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Го“говски, с. р 

749. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

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

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

ТА РЕЗЕРВА НА. СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се доделува позајмица на општината Бе-
рово во износ од 671.000.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на 
општината и се даваат со рок на враќање до 28 
февруари 1990 година. 

3. За користење и враќање на средствата од точ-
ка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
Собранието на општината Берово и Републичкиот се-
кретаријат за финансии 

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

Бр. 23-2570/1 
1 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот сов-ет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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750. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на точ-. 

ка 2 Амандман LIII на Уставот на СР М,акедонија 
и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 12 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

. 1. СЕ УКИНУВААТ членовите 31 и. 39 од Пра-
вилникот за критериумите и мерилата за решавање 
на станбените потреби на работниците во Работната 
орган,изација Индустрија за кожи „Борис Кидрич" 
во Битола, донесен со референдум на 18 ју,ни 1987 
година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на“ са-
моуправувањето за општините Битола и Демир Хи-
сар, со предлог поднесен до Уставниот суд на Ма-
кедонија, поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 31 и 39 од правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, за што. е под-
несена и иницијатива од работник на работната ор-
ганизација, затоа што вреднувањето на работниот 
придонес не се врши како реализиран труд на ра-
ботникот и како постигнати резултати во работата 
за подолг временски период, туку како претпоста-
вен труд, што не било во согласност со Уставот, од-
носно било во спротивност со Законот. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
31 од Правилникот работниот придонес на работни-
кот, како еден од основите за утврдување редот на 
првенство за доделување на стан, се вреднува врз 
основа на ,стартната бодовна основа на работите и 
работните задачи утврдени ,со Аналитичката проце-
на на работите за сложеност, одговорност и услови 
на работа. Понатаму, Судот утврди дека во рамките 
на работниот придонес на работникот посебно се 
вреднува творештвото, иновациите и р аци он ал из атор ̂  
ството.. 

Со чле,н 39 од Правилникот е утврден. ооодносо! 
на бројот на бодовите -по основите сложеност, одго-
ворност, услови на работа и иноваторство и рацио^ 
нализаторство, како и тоа дека вкупниот број бо^ 
ДОБИ остварен по осно,в на работен придонес, рацио-
нализаторство и иноваторство не може да биде 
повисок од 300/о во рамките на основните крите-
риуми. 

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
на секој работник, во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продуктив-
носта на неговиот и вкупниот општествен труд, му 
припаѓа од доходот на основната организација личен 
доход, според резултатите од неговиот труд и него-
виот - личен придонес што го дал во “зголемувањето 
на доходот на основната организација. 

Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од За-
конот за станбените односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) самоуправно 
право е на работниците во основната организација 
на здружениот труд да ги утврдат основите и мери-
лата за определување редот на првенство во распре-
делбата на станови и станбени кредити. 

Во тие рамки, сп-оред мислењето на Судот, по-
крај основите што ја изразуваат социјално-економ' 
ската положба на работникот, при чие утврдување 
се остварува начелото на заемност и солидарност, 
тргнувајќи од член 13 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија, според кој трудот и. резултатите од трудот 
ја определуваат материјалната и општествена .полож-
ба -на човекот врз основа на еднакви права и одго-
ворности, работниците утврдуваат и такви основи 
преку кои се изразува придонесот на работникот 
во работата, под услов тие да се засновуваат врз 

објективизирани критериуми. 

Според мислењето на Судот, согласно начелото 
на распределба според трудот и резултатите од тру-
дам, р а б о т н и о т придоне,с воопшто, па и како еден 
од основите за утврдување на редот на првенство 
за доделување на стан или станбен кредит, треба да 
произлегува од остварените резултати во работата 
во подолг временски период, мерени според сите 
основи за распределба на- средствата за лич,ни до-
ходи, а не само според основите кои го изразуваат 
претпоставениот труд односно претпоставените ре- ' 
зултати од работата на работникот. 

Со, оглед на тоа што со членовите 31 и 39 од 
означениот правилник работниот придонес како 
основ за утврдување редот на првенството- за доде-' 
лување^ стан се утврдува само врз основа на основи-
те за распределба на средствата за лични доходи 
преку кои се изразува претпоставен-иот труд; а не 
ррз основа на реализираниот труд и остварените ре-
зултати за подолг временски период, и покрај тоа 
што предвидува определен број бодови по основот 
иноваторство и рационализаторство, Судот утврди де' 
ка тие не се во согласност односно се во спротивност 
со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 194/89 
12 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

751. 
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 27 сеп-
тември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценувале закони-
тоста на член 17 став 4 од Правилникот за крите-

. риумите, мерилата и постапката за -решавање на 
станбените потреби на работниците (пречистен текст) 
во Работната заедница на Работната организација 
,,Рад“е Кончар --- Апаратна техника“ во Скопје," доне-
сен -со референдум на 18 октомври 1979, 14 октом-
ври 1982 и 26 мај 1987 година. 

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

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје, со предлог поднесен до Устав-
ниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на член 17 став 4 од правилникот 
означен во точката 1 од овазг одлука, затоа што со 
него е предвидено дека давателот на стан на корис-
тење може во веќе започнатата постапка за давање 
стан на користење да врши распределба и на отста-
пени станови од работниците во текот на траење-
то на таа постапка, што било во спротивност со За-
конот за станбените односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ната одредба од Правилникот е предвидено отстапе 
ните станови од работниците да остануваат во стан-
бениот фонд на работната заедница и да се доделу-
ваат во огласната постапка што е во тек во вре-
мето на отстапувањето, според одредбите на Пра-
вилникот.- Судот, притоа, утврди дека оспорената -

( одредба се однесува на сите станови, без оглед на 
основот 'за нивно отстапување 

5. Според член 42 став 2 од Законот за станбе-
ните односи — пречистен текст („Службен весник 
на СРМ“ бр. 48/88) давателот на стан на користење 
го дава станот на користење во согласност со самоуп-
равниот општ акт односно општиот акт за давање 
станови на користење со кој се уредуваат условите 
и начинот на давање станови на користење. 
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Соглаоно член 43 став 3 од Законот давателот 
на стан на користење е должен да поведе постапка 
за давање стан на користење најдоцна во рок од 30 
дена од денот на здобивањето празен стан или од 
денот на склучувањето договор за изградба на стан, 
а неговата изградба е започната. 

,Од Изнесените законски одредби, според мисле-
њето на Судот, пр-оизлегува дека давателот на стан 
самостојно, со самоуправен општ акт, ја уредува 
постапката за доделување станови на користење, при 
што е должен да ја почитува законската обврска 
од член 43 став 3 од Законот, да отпочне со таа 
постапка најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
здобивањето празен стан, вклучувајќи ги и оние ста- 1 

нови што носителите на станарското право ги отста-
пиле по било кој основ. Судот смета дека со оспо-
рената одредба од Правилникот не се попречува пра-
вото на работниците да учествуваат во ' распредел-
бата на тие, станови, затоа што тие се запознаени, 
со содржината / на ,одредбите ,од Правилникот, кој 
го донеле со лично изјаснување, и имаат можност 
да учествуваат во секоја постапка за давање стан 

,на користење. Со оглед на тоа што со вклучувањето 
на отстапените станови во постапка за давање стан 
на користење што е во тек се исполнува законската 
обврска давателот на стан да обезбеди, распределба ,.-
на празен стан веднаш по неговото здобивање и што 
со тоа не се ограничуваат правата на работниците 
да учествуваат во распределбата на тие станови,-Су-
дот утврди дека оспорената одредба од Правилни-
кот не е во спротивност со член 43 став 3 од Зако-
нот за станбените односи. 

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

У. бр. 98/89 
27 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

752. 
Уставниот суд на Македонија,, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката4 пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по јавната расправа, на седницата одр-
жана на 12 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување при-, 
донес од доходот и висината на стапката на придо-
несот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за железнички сообраќај за финансирање на 
дел од трошоците за репродукцијата и за нормални 
услови на стопанисување во железничкиот сообраќај, 
донесена од -Собранието на означената заедница ,на 
25 декември 1981 година („Службен весник на СРМ“ 
бр. 43/81 32/82, 38/87, 24/83, 27/84, 5/85, 4/86, 2/87, 
5/88 И 31/88). ' 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената заедница на начин опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

-3. Собранието на Деловната заедница на патниот 
сообраќај „Македонија сообраќај“ од- Скопје, со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Македонија, пове-
де постапка за оценување устав,носта и законитоста 
на одлуката означена во точката 1 од ова решение, 
затоа ш.то плаќањето на овој придонес на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за железнич-
ки сообраќај не е предвидено како законска обвр-
ска, што ' Собранието на Самоуправната интересна 
заедница не е. овластено да воведува придонес од 
д,оходот на организациите на здружениот труд и 
што со неа се ограничуваат правата на работниците 
во организациите на здружениот труд да одлучуваат 
за сиот доход што ќе го остварат во облиците на 
здружувањето на трудот и средствата, поради што. 
таа не била во согласност со Уставот односни била 
во спротивност со законот.. 

4. На јавната расправа и на седницата Судот 
утврди дека според членовите 1 и 2 од оспорената 
одлука се. воведува придонес од доходот на органи-
зациите на здружениот труд од стопанските дејнос-
ти во Републиката и се утврдува неговата висина, а 
со цел да се обезбедат средства за финансирање на 
дел од трошоците - на репродукцијата на железнич-
киот сообраќај и обезбедат нормални услови на сто-
панисување. Согласно член 5 од Одлуката средствата 
од придонесот се ставаат на располагање на Желез-
ничко-транспортната организација „Скопје“ во Скоп 
је, која ги користи во согласност со критериумите и 
мерилата што меѓусебно ги утврдуваат ЖТО „Скоп-
је“ и Републичката самоуправна интересна заедница 
за железнички сообраќај во Скопје. 

5. Во член 16 став 1 и член 19 став 1 од Уста-
вот на СР Македонија . се гарантира правото на ра-
ботниците во ,организациите на здружениот труд, 
меѓу другото, да одлучуваат за сиот доход остварен “ 
во различните облици на здружување на трудот и на 
средствата врз основа,.на дејствувањето на закони-
тостите на пазарот и на самоуправна основа опште-
ствено 1 утврдените услови за стекнување на доход, 
во согласност со своите уставни права и одговорнос-
ти спрема другите работници во здружениот труд и 
спрема општествената заедница во. целина. 

Во Законот за железниците („Службен весник на 
СРМ“ бр. 46/78. и 14/86) е предвидена обврска за 
основање на самоуправни интересни заедници за же-
лезничкиот ,сообра/ќај и нивно здружување во Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај, а нивната дејност, е определена ка-
ко дејност од посебен општествен интерес, при што 
не е утврдена и обврска за плаќање придонес на 
овие заедници, ниту пак е предвидено овластување 
за собранието на самоуправната интересна заедница 
да одлучува за издвојувањето средства од доходот 
на организациите на здружениот труд заради фи-
нансирање (на трошоците на репродукцијата' и обез-
бедување услови за стопанисување на железничко 
Транспортната организација. Во член 63 стаз 1 точка 
2 од Законот е предвидено дека, во Републичката са-
моуправна интересна заедница за железнички сооб-
раќај, меѓу другото, се утврдува и остварува полити-
ката за тековно работење и развојот, одржувањето, 
реконструкцијата и изградбата ,на железничкиот 
сообраќај, оо донесување на долгорочни, петгодишни 
и годишни ,планови и програми, со кои се утврду-
ваат изворите на потребните средства, односите и 
мерилата за нивно остварување. Во член 8 од Зако-
HOT, пак, е предвидено дека ако, со самоуправно 
спогодување и општествено договарање не се обезбе-
ди извршување на политиката на развојот и опште-
ствената репродукција во железничкиот сообраќај, 
Републиката може да утврди обврска за здружување 
на средства за таа цел и да пропише други мерки 
за извршување на тие задачи. 

Судот утврди дека во член 19 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичката самоуправ-
на интересна заедница за железнички сообраќај, ка-
ко извор на средства за финансирање на изградбата, 
модернизацијата и реконструкцијата на железнички-
те објекти се утврдени, покрај доходот на Железнич-
ко Транспортната организација „Скопје“, и средства 
кои се здружуваат од членовите на Републичката 
самоуправна интересна заедница за железнички сооб-
раќај, како и други кредитни средства. Во член 23 
од Спогодбата посебно е'нагласено дека во случаите 
кога средствата на организациите на здружениот 
труд — корисници на железничкиот сообраќај се 
здружуваат неповратно, мора да се обезбеди соод-
ветна одлука од органите на управување на корис-
ниците односно на работниците донесена со лично 
изјаснување. Придонесот од доходот на членовите на 
Републичката заедница, пак, во член 53 , од Спогоди 
бата е утврден како облик на обезбедување средства, 
но само за ф,инансирање на материјалните трошоци 
-на работењето на Заедницата, а не и за финансира 
ње на потребите на репродукцијата и работењето на 
Железничко Транспортната организација „Скопје“ во 
Скопје. Според тоа, ниту во Уставот, ниту во Зако-
нот, ниту, пак, во Самоуправната спогодба не е ч 
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предвидена можност Собранието на Заедницата да 
одлучува за издвојување средства од доходот и нив-
ната, висина, заради обезбедување на потребите на 
железничкиот сообраќај во ,Републиката. 

СО оглед на тоа што' со оспорената одлука за 
обезбедување средства за потребите на железнич-
киот сообраќај од доходот на организациите на здру-
жениот труд одлучило Собранието на Заедницата, а 
не работниците во организацииве здружени во Заед-
ницата, Судот утврди дека таа не е во согласност 
со Уставот и: дека е во спротивност со Законот за: 
железниците. 

7. Судот, со решение У. бр. 153/87 од ,1 декем-
ври 1989 година, го одложи одлучувањето и и даде 
можност на. Републичката самоуправна интересна 
заедница за железнички сообраќај во Скопје да ја 
усогласи оспорената одлука со Уставот и со законот 
до-31 март 1989 година, а по барање на заедницата, 
оо решенија од 22 март 1989 година и - 5 јули 1989 
година, го продолжи овој рок до 31 мај 1989 година 
односно 30 септември 1989 година. Републичкиот ко-
митет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заш-
тита на човековата околина, пак, побара Судот да 
го продолжи рокот, за усогласување до 31-декември 
1989 година. 

Со оглед на тоа што Републичката ' самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај во 
Скопје не ја усогласи оспорената одлука со Уставот 
и со законот, а Судот не најде оправдани причини; 
за натамошно продолжување на рокот за усогласу-
вање, се одлучи како. во точката 1 од оваа одлука 

У. бр. 153/87 
12 октомври 1989 го,дина 

Скопје 
Претседател 

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

753. 
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 1 но-
ември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на 
комунален надоместок за трошоци за улично освет-
ление, донесено од Работничкиот совет на Основна-
та организација на здружениот труд „Електро — 
Охрид“ во Охрид на 22 јуни 1988 година, и Реше-
нието бр. 00-7172 за давање согласност на Одлуката,. 
донесено од4 Извршниот совет на Собранието на оп-
штина Охрид на 27 јуни 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во "„Службен весник 
на СРМ“, во „Службен гласник на општина Охрид“ 
и во Основната организација на здружениот труд 
„Електро — Охрид“ во Охрид, на начин предвиден 
за објавување на самоуправните -општи акти. 

3. ,Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 128/89 од 6 септември 1989 година, по повод 
поднесена иницијатива поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на актите означени во 
точката 1 од ова решение, затоа што со Одлуката 
домаќинствата се задолжени да плаќаат средства за 
финансирање на уличното јавно осветление, а со ре-
шението е дадена согласност на таа Одлука, што 
било во спротивност со законот. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорена-
та одлука потрошувачите на електрична енергија се 
задолжени да плаќаат определен паричен износ како 
надоместок на трошоците за улично осветление, а 
со означеното решение Извршниот совет на Собра-
нието на општина Охрид, дал согласност на оваа 
одлука. 

Со оглед на тоа што со уличното јавно осветление 
се задоволуваат општи а не поединечни, потреби, 
Судот смета дека пропишаниот износ што според 
одлуката се должни да го плаќаат граѓаните корис-

ници на електрична енергија нема 'карактер на на-
“ доместок за конкретно извршена., услуга односно за 
испорачана електрична енергија, туку претставува 
воведување јавна давачка за финансирање на една 
општа општествена потреба во општината. 

5. Според член 188 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија обемот на средствата за општи општестве-
ни потреби се утврдува и распоредува со буџетот . 
на општината, а согласно став 2 на овој член од 
Уставот со средствата за општи општествени потреби 
што се создаваат -во општината, покрај другото, се 
обезбедуваат и дополнителни средства за финанси-
рање 'на определени комунални дејности. Системот, 
изворите и видовите даноци, такси и други давачки, 
согласно член 86 став 1 од Уставот, се утврдуваат со 
закон, а општината и Републиката, според став 2 на . 
истиот член, самостојно ја утврдуваат висината “на 
даноците, таксите и другите давачки што според, за-
конот се нивни приходи и располагаат со нив. 

Во ,Законот за даноците на граѓаните („Служ-
бен весник, на СРМ“ бр. 12/87, 37/87, 50/87, 5/88 И 
51/88) не е предвидена можност да се воведува' да-
нок или друг ВИД јавна давачка за финансирање на 
уличното јавно осветление. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука е ВО-
еден еден вид на јавна давачка, без за тоа да 

постои основ во законот, а сo решението на- Изврш-
ниот совет е дадена согласност, на одлуката,-Судот 
утврди дека; тие не се во согласност односно се во 
спротивност со означените' уставни и, законски од-
редби. „ ч 

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

У. бр. 128/89 
1 ноември 1989 година ' 

Скопје , 
Претседател 

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

754. 
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 27 сеп-
тември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 12' став 3 точка 3 од 
Правилникот за стручно оспособување и усовршува-
ње на работниците - во Медицинскиот центар ,,д-р 
Трифун Пановски“ — Основна организација на здру-
жениот труд - Здравствени служби — Кичево, до-
несен од Работничкиот совет на основната организа-
ција' на здружениот труд на седницата одржана на 
14 ноември 1989 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на 
општина Кичево за, оценување законитоста на чле-
нот 13 став 1 точка 3 од Правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука 

3. НЕ СЕ УСВОЈУВА предлогот на Општинскиот 
општествен правобранител на самоуправувањето на 
општина Кичево за издавање на привремена мерка 
за запирање од извршувањето на поединечните акти 
што се преземени врз основа на Одлуката на работ-
ничкиот совет на наведениот медицински центар, до-
несена на основа на Правилникот означен во точка-
та 1 на оваа одлука. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во основната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

5. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општината Кичево, оо предлог 
поднесен до Уставниот суд на Македонија; поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените одредб,и од правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што било утврдено, 
при еднакви услови, предност за упатување на. еле-
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цијализација да. имаат работниците кои биле вклу-
чени во општествено-политичките организации во 
основната организација на здружениот труд и затоа 
што работниците што работеле и биле со постојано 
место на живеење во село биле повеќе вреднувани 
од работниците што само работеле на село, што не 
било во согласност со Уставот односно било во спро-
тивност со Законот. 

6. Судот на седницата утврди дека според ч л е н 
12 став 3 точка 3 од Правилникот е предвидено де-
ка при еднакви услови за упатување на специјализа-
ција, предност ќе имаат работниците кои биле вклу-
чени во општествено-политичките организации во 
Основната организација на здружениот труд. 

Според ставот 2 на член 181 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10У83, 43/85, 13/86, 50/87 и 27/88), здравствените орга-
низации и другите самоуправни организации и заед-
ници со самоуправен општ акт ги утврдуваат кри-
териумите и постапката за избор на кандидати за 
специјализација како и правата, обврските и одго-
ворностите на избраните кандидати спрема здрав-
ствената организација, односно друга самоуправна 
организација и заедница 

Согласно член 13 од Уставот на СР Македонија 
трудот и резултатите на трудот ја определуваат ма-
теријалната и општествената положба на човекот, на 
основа на еднакви права и одговорности, а според 
член 17 став 2 од Уставот работниците во здруже-
ниот труд не можат во о-стварувањето правото на 
работа со општествени средства да стекнуваат мате-
ријални користи и други предимства што не се за-
сновани врз нивниот труд. 

Од наведените уставни одредби, според мисле-
њето на Судот, произлегува дека при самоуправно-
то уредување на критериумите за специјализација 
треба да се води сметка тие да се во рамките на 
означените уставни начела и затоа опшетствено-по-
литичката активност на работникот не може да се 
предвидува како критериум за, доделување на специ-
јализација. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на 
членот 12 став 3 точка 3 од Правилникот е предви-
дено дека при еднакви услови за упатување на спе-
цијализација предност да имаат ,работниците кои би-
ле вклучени во општествено-политичките организа-
ции во основната организација на здружениот труд, 
Судот утврди дека таа одредба не е во согласност 
со означените уставни начела 

7. Исто така, Судот на седницата утврди дека 
според членот 13 став 1 точка 3 од Правилникот ка-
ко дополнителен услов за упатување на специјали-
зација работата во здравствената станица на село се 
расчленува на.- а) работа на село без постојано ме-
сто на живеење, во кој случај кандидатите добиваат 
од 1 до 10 боца, во зависност од тоа дали работеле 
6 или 36 месеци,- и б) работа на село со постојано 
место на живеење, во кој случај кандидатите доби-
ваат од 2,5 бода до 15 бода, во зависност од тоа 
дали живееле и работеле на село 6 месеци или 36 
месеци. 

Според ставот 3 на член 181 од Законот за здрав-
ствената заштита, под еднакви услови, предност за 
одобрување на специјализација има, здравствениот 
работник кој поминал три години на работа -во 
здравствена станица на село. 

Според мислењето на Судот, од одредбите на 
ставовите 2 и 3 н,а член 181 од Законот произлегу-
ва дека здравствените организации на здружениот 
труд при самоуправното уредување на критериумите 
(основни или дополнителни) за избор на кандидати 
за специјализација како еден од критериумите мо-
жат да го утврдат живеењето и работењето на село. 
Со оглед на тоа што со оспорениот член 13 став 1 
точка 3 од Правилникот само позасилено се вред-
нуваат кандидатите, кои, покрај тоа што работат на 
село и живеат на село, а не се исклучува можноста 
за примена на со Законот утврдените критериуми 
(став 3 на член 1 од Законог), под еднакви услови, 
предност при одобрување на специјализација да 
има здравствениот работник кој поминал три години 

на работа во здравствена станица на село, Судот 
утврди дека оспорениот член 13 став 1 точка 3 од 
Правилникот не е во спротивност со членот 181 
став 2 и з од Законот за здравствената- заштита. 

8. Во однос на предлогот на предлагачот Судот 
да издаде привремена мерка за запирање на извршу-
вањето на одлуката на Работничкиот совет на озна-
чениот медицински центар за доделување на специја-
лизација, Судот утврди дека не се исполнети усло-
вите од членот 422 од Уставот на'СР Македонија за 
прифаќање на предлогот, затоа што при доделување-
то на специјализацијата не биле од одлучувачко зна-
чење оспорените критериуми од Правилникот. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука. 

У. бр. 42/89 ^ . 
27 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

755. 
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 1 но 
емери 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Ценовникот за преглед на цена, 
на шумските производи на пенушка, донесен од Из^ 
вршниот одбор на Основната организација на здру-
жениот труд „Јабланица'- во Струга, во состав на 
ШИК „Караорман“ во Струга, донесен на 24 јуни 
1989 година, во делот во кој е предвидено плаќање 
надоместок за ознака на сеча на шуми на кои по-
стои право на сопственост. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Основната- организација на здруже-
ниот труд „Јабланица во Струга, начин предви-
ден за објавување ,на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение. У. 
бр. 136/89 од 6 септември 1989 година, по повод под-
несена иницијатива поведе постапка за оценување за,-
конитоста на ценовникот означен во точката 1 од 
ова решение, затоа што со него е предвидено да се 
плаќа надоместок за ознака на сеча на шуми на 
кои постои право на сопственост, што било во спро-
тивност со законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во Ценовни-
кот, покрај другото, е предвидено дека за извршени 
услуги во приватните шуми организацијата наплату-
ва определен износ: 

Според член 32 од Законот за шумите („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 20/74, 25/86 и 51/88) со шу 
мите на кои постои право на сопственост се стопа-
нисува врз основа на критериумите за извршување 
на сечите и работите на одржувањето и унапреду-
вањето на шумите, утврдени со одлука на собра-
нието на општината. Согласно член 52 став 1 и 2 
од ОВОЈ закон општината може да ја преземе гри-
жата за одржување и унапредување на шумите на 
кои постои право на сопственост, доколку сопстве-
никот на шумата не ги презема определените мерки 
за одржување и унапредување, а сопствениците се 
должни на општината да и ги надоместат трошо-
ците за тоа. Според став 5 на овој член под одр-
жување и унапредување на шумите се подразбира 
пошумување на пасишта, нега на шумите и култу-
рите, подобрување на состојбата на дрвниот фонд, 
како и заштитата од пожар, штетни инсекти и рас-
тителни болести. Во член 53 од Законот е предв,и-
дено за шумите на кои постои право на сопственост, 
работите на ознаката за сеча, премер, контрола на 
превезувањето и пренесувањето на шумските произ-
води, одгледувањето и заштитата на шумите од рас-
тителни болести и штетници, општината да може да 
ги пренесе врз 'организацијата што стопанисува со 
шуми. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Од наведените законски одредби произлегува 
дека Законот ги утврдил случаите за кои работи и 
под -кои услови може да се задолжат сопствениците 
на шумите да плаќаат надоместок за одржување и 
за унапредување на шумите, при што изречно не 
предвидел можност за општината и организ,ацијата 
која стопанисува со шумите да утврдуваат обврска 
за плаќање на такса односно надоместок за ознака 
за сеча на шумите на кои постои право на соп-
ственост. 

Со оглед на тоа што со оспорениот дел од Це-
новникот е утврдено дека сопствениците на шуми 
плаќаат одреден износ за ознака на сеча, i Судот 
утврди дека тој е во спротивност со означените за-
конски одредби. 

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

У. бр. 136, 89 ' 
1 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со .изворниот текст 
утврдено е дека во текстот нa Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за прекршоците 
(„Службен весник на СРМ“ број 36/89) е направена 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и ,дополнување 

на Законот за прекршоците 

1. Во членот 1 став 2 ред трети бројот „2.000.000" 
да се замени со бројот „2.500.000". 

Бр. 13-3668 
28 ноември 1989 година 

Скопје ч 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наре,дбата за опреде 

лување на месечниот износ на висината- на цивил 
ната инвалиднина на цивилните инвалиди од вој-
ната („Службен весник на СРМ“ број 37/89) се пот 
краднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧ-
НИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА 
ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ 

ОД ВОЈНАТА 
1. Во точка 2 во втора група износот „663.240" 

се заменува со износот „693.240". 
, Бр. 11-6990 

21 ноември 1989 година 
Скопје 

Од Републичкиот комитет за, труд, 
здравство и социјална политика 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 42 - Стр. 753 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
347. 

Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно“ воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата и барањето за ослобо-
дување на придонес бр. 05-20/8, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 17 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ 
КОМБИНАТ „ЦРН БОР“ - ПРИЛЕП ООЗТ ФИ-
НАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО -
ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДО-
НЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Поради давање' придонес во санирање на наста-

натата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-
индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ 
Финална и пиланска, обработка на дрво — Пехчево, 
се ослободува од плаќање придонес од личен доход 
по стапка од 1,20% за општествена заштита на де-
цата за сите исплати на личен доход што ќе бидат 
извршени во 1989 година. 

Член 2 
Средствата уплатени на име придонес за оп-^ 

штествена заштита на децата до избувнувањето на 
пожарот, во износ од 19.219.400 д,инари да се повра-
тат на ООЗТ за финална и пиланска обработка на 
дрво — Пехчево. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија, Филијала Кочани, експозитура Берово, ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

I 
Член 4 

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

Бр. 11-1223/20 
17 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Василева, с. р. 

348. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно -воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата и барањето за ослобо-
дување на придонес бр. 05-20/8, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за п о -
дучил,итно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, на седницата одржа-
на на 17 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ 
КОМБИНАТ ,„ЦРН БОР“ - ПРИЛЕП ООЗТ ФИ-
НАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО -
ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДО 
НЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Поради давање придонес во санирање, на наста-

натата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-
индустрискиот комб,инат ,.Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ 
Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево, 
се ослободува од плаќање придонес од личен доход 
по стапка од 0,60% за основ,но образование за сите 
исплати на личен доход што ќе бидат извршени во 
1989 година. 

Член 2 
Средствата уплатени на име придонес за основно 

образование до избувнувањето на пожарот, во износ 
од 9.609.800 динари да се повратат на ООЗТ за фи-
нална и пиланска обработка на дрво — Пехчево. 
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,Член з 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија, Филијала Кочани, експозитура Берово, ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 
Бр. 11-1223/20 

17 октомври 1989 година 
Скопје 

Претседател, 
Павлина Василева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
349. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81), член 63 од Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/87) и Одлуката за привремено овластување на 
Извршниот одбор да врши тековно усогласување на 
приливот на изворните приходи на Републичката 
заедница бр. 11 1441 од 26 XII. 1988 година, Изврш-
ниот одбор на Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена зашти-
та на децата на седницата одржана на 23 ноември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ 

НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА (ЧЕТВРТО 
УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 ,а 
Висината на додатокот на деца во 1989 година, 

утврдена со Одлука на Извршниот одбор на Собра-
нието на Републичката СИЗ за предучилишна и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на . децата бр. 12-1022 од 23. VIII. 1989 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 32/89), се валоризира 
за 300,0/о со важност од 1. XII. 1989 година и ќе 
изнесува: ' 

Возраст на детето според 
степенот на школување 

(во динари) 
Цензусни групи 
I II 

За дете од предучилишна воз-
раст и дете ученик во основно 
образование 
За дете редовен- ученик во сред-
но насочено образование 
За дете редовен студент во виша 
и високошколска организација 

645.000 

861.000 

516.000 

645.000 

1.290.000 1.080.000 

Член 2 
Валоризираниот износ ќе се исплатува без до-

несување на нови решенија за сите деца — корист 
ници на додаток на деца во месец ноември 1989 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот ,на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 декември 1989 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ 

Бр. 12-1402/2 
23 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Душан Ачовски, с. р. 

350. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спо-

годба за изедначување на критериумите и висината на 
учеството во опремувањето на новородено дете и 
посебниот додаток во СРМ, член 63 од Статутот на 
Републичката СИЗ за предучилишно и основно вос-

питание и образование и општествена заштита на 
децата и Одлуката за привремено овластување на 
Извршниот одбор да врши тековно усогласување на 
приливот на изворните j приходи на Републичката 
заедница бр. 11-1441 од 26 XII. 1988 година, Изврш-
ниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на седницата од 
23 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК 

(IV УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Висината на посебниот додаток утврдена со Од-

луката на Извршниот одбор на Собранието на Репуб-
личката СИЗ за предучилишно и -основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата бр. 
12-1022 од 23. VIII. 1989 година, („Службен весник на 
СРМ“ бр. 32/89), се валоризира за 300% со важност 
од 1. XII. 1989 година и ќе изнесува 1.290.000 динари. 

Член 2 
Валоризираниот износ ќе се исплатува без доне-

сување на нови решенија за децата — корисници на 
посебен додаток во месец ноември 1989 година. 

Член 3 
Општинските СИЗ се должни да извршат усогла-

сување на своите одлуки со оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 декември 1989 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 12-1402/3 
23 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Душан Ачовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

351. 

Врз основа на член 31 од Законот за пензиското 
и, инвалидското осигурување (,.Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83. 4/87 и 4/89) и член 45 ОД Статутар-
ната одлука за изменување и дополнување на Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инватшдското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот 
одбор на Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување ^ 
на Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Отровните, инвалидските и семејните пензии без 

додаток на пензијата, минималните, старосните и се-
мејни пензии остварени според Законот за старосно-
то осигурување на земјоделците, материјалното обез-
бедување на вдовица односно вдовец, паричните на-
доместоци на пензија остварени во странство и па-
ричните надоместоци во врска со правото на пре-
квалификација или доквалификација и соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок до 
вработување на деца со пречки во физичкиот и пси-
хичкиот развој, аконтативно се усогласуваат со по-
растот на номиналните лични доходи во 1989 година 
за 40 насто. 

Процентот на усогласување на пензиите и дру-
гите пензиски примања усогласени според оваа одлу-
ка и одлуките за аконтативно усогласување на пен-
зиите и паричните надоместоци со движењето на 
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нималните лични доходи во Републиката во 1989 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89, 19/89, 
23/89, 26/89, 32/89 35/89 И 38/89) сметано ОД 1 ја-
нуари 1989 година изнесува 1008,97 насто. 

Усогласувањето од став 1 на овој член припаѓа 
од 1 јануари 1989 година. 

Член 2 
Како основица за определување на усогласува-

њето од член 1 став 1 на оваа одлука претставува 
износот на пензија, материјалното обезбедување, од-
носно паричниот надоместок усогласен според Одлу-
ката за аконтативно усогласување ца. пензиите и па-
ричните надоместоци оо движењето на номиналните 
лични доходи во Републиката во 1989 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/89). 

Член 3 
На учесниците од НОВ од пред 9 септември 

1943 година на кои пензијата им е определена од 
гарантираната пензиска основа усогласувањето од 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на 
гарантираната пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите определени според пензискиот 
стаж и личниот доход на корисниците од право на 
најнизок износ на пензија и додаток на пензијата 

Член 4 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усог-

ласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 
30 јуни 1989 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1989 
година се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делена врз основа на остварените лични доходи и из-
вршениот пензиски стаж, .но најмногу до износот на 
највисоката пензија во 1989 година зголемен за про-
центот од член 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла на 
член 25 од Законит за основните права од пензи-
ското и инвалидското осигурување е 1989 година, 
односно во чија пензиска основа се засметани це-
лосно или делумно личните доходи, односно осно-
вици на осигурување остварени во 1989 година. 

Член 6 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на работниците во органите 
на управата надлежни за внатрешни работи и семеј-
ните пензии изведени по таа основа сразмерно на 
бројот на месеците од 1989 година во која примале, 
пензија согласно член 137 став 2 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 
37/80 и 24/88) како и на пензиите на работниците 
во казнено-поправните и воспитно-поправните домови 
и семејните пензии изведени по таа основа сраз-
мерно на бројот на месеците од 1989 година во која 
примале пензија согласно член 73-а од Законот за 
извршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на CPМ'" бр. 19/89 
и 35/86). 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941". 

Член 8 
При постоење на повеќе корисници на семејна 

пензија по едно решение се сметаат како еден ко-
рисник, кога се работи за усогласување на пензијата 
според оваа одлука. 

Член 9 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 10 
При конечното усогласување на пензиските при-

мања ќе се земе предвид усогласувањето според оваа 
одлука. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Слулжбен весник на СРМ“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 16-3243/1 
13 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

352. 
Врз основа на член 10 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 
4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 13 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 НОЕМ-

ВРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на старосна пензија од 1 но-

ември 1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 6.000.000 динари,-

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 4.700.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 3.900.000 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на инвалидска пензија од 1 

ноември 1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 

основа на инвалидност настаната со повреда на ра-
бота или професионална болест како и за корисни-
ците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж 
над 30 години (маж), односно над 25 години (же-
на), во висина од 6.000.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 2.-; година (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 4.700.000 динари,-

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 3.900.000 динари. 

Член 3 
Најнискиот износ на семејна пензија се утврду-

ва во шеина на најнискиот износ на старосна однос-
но најнискиот износ на инвалидска пензија во завис-
ност од основата од која е определена семејната 
пензија. 

Член 4 
Исплатата на најнискиот износ на пензија спо-

ред оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на решение. 

' Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 ноември 1989 година. 

Бр. 16-3244/1 
13 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

.Никола Илиески, с. р. 
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353. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ бр. 1 8 / 8 3 , 4 / 8 7 и 4 / 8 9 ) , И член 4 5 О Д 

Статутарната одлука за измени и дополнување на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен ,весник на СРМ“ број 2 2 / 8 9 ) Из,врш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 13 
ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-
ЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување додаток на пен-
зијата од 1 ноември 1989 година се определува во 
висина од 6.000.000 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

зијата по- службена должност ќе им се оп,редели нов 
износ на додаток на пензијата според износот од 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
При признавањето право на 'додаток на пензи-

јата се зема во предвид граничниот износ на нај-
ниското“ пенз,иско примање определено со оваа одлу-
ка и усогласената пензија определена според стажот 
и личниот доход согласно донесените одлуки за 
усогласување на пензиите до денот на признатото 
право 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а 
ќе се применува од 1 ноември 1989 година. 

Бр. 16-3245/1 
13 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

354. 
Врз основа на член 2 2 5 - ѓ од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3 / 8 4 , 3 6 / 8 6 и 2 2 / 8 9 ) И член 6 3 О Д 

Статутот на. Основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување — Битола, Собранието на 
Основната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување — Битола, на седницата одржана на 12 
септември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

- БИТОЛА 

Член 1 
- Основната заедница на пензиското и инвалидско-

то осигурување — Битола престанува со работа сме-
тано од 12. IX. 1989 година. 

Член 2 
Правата, обврските и одговорностите на Основ-

ната заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување и управувањето со средствата од областа на 
инвалидската заштита и општествениот стандард на 
корисниците 1на пензија се пренесуваат на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Б,р. 08-59/7 
12 септември 1989 година 

Битола 
Претседател, 

д-р Кочо Кочовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - БИТОЛА 

355. 

Врз основа на член 29 од Статутот на Самоуп-. 
равната интересна заедница за старосно осигурување 
на земјоделците на општина Битола, д во врска со 
член 151-е и 151-ж од Законот за измена и дополну-
вање на Законот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89), Собрание-
то на- Општинската СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 28 април 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СТА-

РОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -
БИТОЛА 

Член 1 
Општинската СИЗ за старосно осигурување^ на 

земјоделците — Битола престанува со работа сметаа 
но од 1. I. 1989 година. 

Член 2 
Средствата, правата и обврските на Општинска-

та СИЗ за старосно осигурување на земјоделците —“ 
Битола се пренесуваат на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија.' 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Битола“. . 

Одлуката е оо важност од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-6/5 
28 април 1989 година 

Битола 
Претседател, 

Коле Торковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КАВАДАРЦИ 
356 ' 

Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основ-
но образование и воспитание и општествена заштита 
на децата, култура и физичка култура — Кавадарци, 
на седницата одржана на 25 октомври 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА 

ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на стап-

ките на придонесот од доходот на основните органи-
зации на здружен труд и на придонесот од личен 
доход од работен однос за обезбедување средства 
за финансирање на културните дејности во општи-
ната. 

Член 2 
Обврзници на придонесот за култура се основ-

ните организации на здружен труд од стопанството 
распоредени со Одлуката за утврдување на сто пан -
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ските и вонстопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/ 80) во областа на дејностите од 
01 до 11. 

Обврзници на придонесот од личен доход се ра-
ботниците кои остваруваат личен доход од работен 
однос од нестопанството, распоредени со Одлуката 
за утврдување на стопанските и вон стопан ските деј-
ности, во областа на дејностите од 12 до 14. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот од до-

ход на организациите на здружен труд претставува 
остварен.иот доход зголемен за искажани ге износи 
во образецот Биланс на успехот во делот на деловни 
расходи и тоа; премии за осигурување, трошоци на 
камата и Ревалоризација на динарски обврски, нега-
тивни курсни разлики, вкалкулирани резервирања на 
нематеријални трошоци и вкалкулирани на трошо-
ците за финансирање на дејностите, вкалкулирани 
долгорочни резервирања на материјални трошоци и 
вкалкулирани долгорочни резервирања на нематери-
јални трошоци. 

Основица за пресметување месечната аконтација 
на придонесот од доходот на здружен труд, претста-
вува остварениот доход валоризиран со процентот 
на кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публиката или со процентот на порастот на 'просеч-
ниот чист личен доход по вработен во организација 
та, согласно член 17 став 2 од Законот за данок од 
доход на организацијата на здружен труд. 

Член 4 
Обврзниците о,д членот 2 став 1 од оваа одлука, 

придонесот од доходот ќе го плаќаат по стапка од 
0,70%. 

Обврзниците од членот 2 став 2 на оваа одлука 
придонесот од личен доход ќе го плаќаат по стап-
ка од 2,60%. 

Организациите од областа на културата, технич-
ката култура и информирањето се ослободуваат од 
плаќање придонес за култура на исплатените бруто 
лични доходи. 

ОЗТ од областа на основното образование и вос-
питување и општествената заштита на децата ќе 
плаќаат придонес во висина од 50% од општата 
стапка на придонесот на личен доход од работен 
однос, што ја уплатуваат ОЗТ и другите корисници 
на општествени - средства утврдена во став 2 на ОВОЈ 
член. 

Член 5 
Граѓаните кои остваруваат личен доход од врше-

ње на-. 
— земјоделска дејност ќе плаќаат придонес за 

култура по стапка од 2% на катастарскиот доход, 
— самостојна стопанска дејност ќе плаќаат при-

донес за култура по стапка од 3% на' остварениот 
доход. 

Член 6 
Во поглед на роковите и начинот на пресмету-

вањето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доход, ќе се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данок од доход 
на ОЗТ, а за придонесот од бруто личен доход ќе се 
применуваат соодветните одредби од Законот за да-
ноците на граѓаните. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. X. 1989 година 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста 

нува да важи Одлуката за утврдување висината на 
стапките на придонеси за финансирање на култура-
та, бр. 03-26 од 15 мај 1989 година. 

Бр. 09-314 
25 октомври 1989 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Драги Кузманов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУГА ' 

357. 
Врз основа на член 225-ѓ од Статутот на Само-

управната интересна заедница на пензиското и ин-
“валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/Ѕ4, 36 84 и 22,89) и член 18 
од Статутот на Основната заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување — Струга, Собранието на 
Основната заедница за пензиско и инвалидско оси-
гурување — Струга на седницата одржана на 13 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ — 

СТРУГА 

Член 1 
Основната заедница за пензиско и инвалидско оси-

гурување —' Струга, оо оваа одлука престанува со 
работа сметано од 13 септември 1989 година. 

Член 2 
Правата, обврските и одговорностите на Основ-

ната заедница за пензиско и инвалидско осигурува-
л е — Струга и управувањето со средствата од об-
ласта на инвалидската заштита и општествениот стан-
дард на корисниците на пензии се пренесуваат на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инв,алидското осигурување на Македонија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-118 
20 септември 1939 година 

Струга 
Претседател, 

Иван Лазарески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА .ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КРИВА ПАЛАНКА 

358. 
Врз основа на член 103,-104 и 107 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 258 и 259 од Статутот на Општинската 
заедница на здравство и здравствено осигурување 
Крива Паланка, а по предлог на Извршниот одбор, 
Собранието на Општинската заедница на здравство 
и здравствено осигурување Крива Паланка, на сед-
ницата одржана на 14 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАП-
КАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1. 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на работниците од 1. X. 1989 година се опре-
делува во висина од 9,65% од бруто личниот доход 
и другите примања во која се содржани.-

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4,30% и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заш,тита што ги утврдува' самостојно Собра-
нието на Заедницата 5,35'%. 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање во случај на “несреќа на работа и професио-
нално заболување се определува во висина од 1,00%. 

Основицата за пресметување на ,придонесот за 
несреќа на работа и професионално заболување ка | 
обврзниците КОИ формираат доход претставува оства-
рениот доход намален за пресметаните законски ^ 
договорни обврски, освен данокот на доход. 
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Основица кај обврзниците кои не формираат до-
ход претставуваат бруто личните доходи и другите 
примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување од 
професионални болести по 1,00% од бруто основи-
цата пресметуваат и плаќаат обврзниците на при-
донесот кои не формираат доход за вработени по 
договор за дело. 

Стапката на додатниот придонес за партиципа-
ција за задолжителните видови на здравствена заш-
тита на проширените права од земјоделското осигу-
рување се определува во висина од 0,80%. 

Додатниот придонес од о,80% се наплатува од 
истата основица од која се наплатува придонесот за 
несреќа при работа и професионално заболување. 

Член 2 
За корисниците за кои се утврдува само чист 

личен доход, придонесот за здравствена заштита се 
пресметува и плаќа од чистиот личен доход со при-
мена на пресметана стапка за чист личен доход врз 
основа на збирот на републичката и општинската 
стапка на придонесите од личниот доход. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува по стапка од 
25% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука за деташираните ра-
ботници во странство 

Посебниот придонес од претход,ниов став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен 
во член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин со Законот и актите на Заедницата 
за здравство и здравствено осигурување на работ-
ниците Крива Паланка. 

Член 5 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 01-825 од 20. XII. 1988 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1989 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 10-630 
14 ноември 1989 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Финка Ангеловска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КРУШЕВО 

359, 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 253 од Статутот на ОСИЗ за здрав-
ствена заштита — Крушево, Собранието на ОСИЗ 
за здравствена заштита — Крушево, на седницата 
одржана на 30 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

КОРИСНИЦИТЕ - РАБОТНИЦИ ЗА 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на корисниците — работници за 1989 година се 
определува во висина од 9,50% од бруто личниот 
доход, во која се содржани: 

— 5,5% за задолжителни видови на здравствена 
заштита; 

— 4% за правата од здравствена заштита што 
самостојно ги утврдува Заедницата. 

Член 2 
Придонесот за здравствена заштита во случаЈ 

на несре-ќа на работа и професионално заболување 
се утврдува во висина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: . 

— кај обврзниците кои формираат доход, оства-
рениот ДОХОД; 

— кај обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќе 
се плаќа придонес за здравствена заштита во случај 
на несреќа на работа по стапка од 1% на исплате-
ниот надоместок. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работници) 
се определува во висина од 20% од чистиот личен 
доход, односно основицата утврдена со посебна од-
лука. 

Член 4 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ците на пензија, СИЗ за пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапка на бруто стапка од член 
1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз 

ниците на начин утврден оо закон, статут, оваа одлу-
ка и други општи акти. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на стапката 
на придонесот за здравствена заштита на корисници-
те — работници за 1989 година, бр. 08-157/3 од 19. 
VII, 1989 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. XI. 1989 година. 
Одлуката 'да се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 
Бр. 08-210/1 

30 октомври 1989 година 
Крушево 

Претседател, 
д-р Коста Андрески, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

360 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 
10/83, 43/85, 50/87, 27/88 И 36/89) И член 147 став 1 
точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здрав -
ствена заштита — Куманово („Службен гласник на 
општината Куманово“ бр. 2/85 и 8/88), Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кума-
ново. на седницата на Соборот на делегатите работ-
ници — корисници на услуги и Соборот на деле-
гатите работници — даватели на услуги, одржана на 
9 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапка на придонес 

за здравствена заштита на работниците за 1989 го-
дина („Службен весник на СРМ“ бр. 10/89), член 1 
се менува и гласи: 

„Стапката на придонесот за здравствена зашти-
та на работниците за месеците ноември и декември 
1989 година се утврдува во висина од 11,80% од бру-
то личниот доход и другите примања-во која се со-
држани : 
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— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови здравствена зшатита од б,8О10/о; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствена заштита што самостојно ги 
утврдува Заедницата од 5 , 0 0 % . 

Досегашната стапка од 9 , 5 0 / о се пресметува од 
бруто личен доход, а разлика од 2,3 процентни пое-
ни претворена во нето стапка се пресметува од чис-
тиот личен доход." 

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

сувањето, ќе се применува од 1 ноември 1989 година 
и ќе се објави го „Службен весник на СРМ“. 

Б р . 0 3 - 1 9 2 7 / 1 
9 ноември 1989 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА. ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНСЈВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО 
361 

Врз основа на член 26 алинеја 9 од Статутот на 
ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Ку-
маново Собранието на ОСИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Куманово, на седницата одр-
жана на 16 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОС-
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД 5,50% НА 7,40% ЗА МЕ-
СЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Се зголемува стапката на придонес од личен 

доход од работен однос , за основно образование од 
5,50% на 7,40% за месеците ноември и декември 
1989 година. 

Член 2 
Се зголемуваат сите обврзници за плаќање на 

придонес од личен доход од работен однос по за-
конот да вршат уплата по зголемена стапка од 7 , 4 0 0 / о 
на придонес од личен доход за основно образование 
за месеците XI и XII од 1989 година. 

Чlен 3 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 годи-
на и !:е се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Б р . 0 8 - 4 1 8 / X X ' V - l 
16 ноемзри 1989 година 

Куманово 
Претседател, 

С. Стојковска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

362. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 
22 став 8 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита Струмица, 
Собранието на заедницата на предлог од Извршниот 
одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се вршат следните измени и до-

полнувања во -Одлуката за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за утврдување стапките на придо-
несите за социјална заштита на општина Струмица 
за 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 
2 7 / 8 9 ) . 

Член 2 
Член 3 став 1 се менува и гласи: 
„Основицата за пресметување на придонесот од 

доходот на организациите на здружен труд прет-
ставува остварениот доход зголемен за искажаните 
износи lo образецот „Биланс на успехот“ во делот 
деловни расходи и тоа: 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на ма-
теријалните трошоци; и 

— вкалкулирани долгорочни резервирања на не-
материјални трошоци“. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1Ѕ89 година. 

Б р . 0 8 - 9 5 / 1 
13 ноември 1989 година 

Струмица 
Претседател, 

Борка Тасева, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се1 

води спор за поништување на брак помеѓу тужите-
лот Весна Боневска од Скопје и Самедин Ѓури од 
Скопје, со стан на ул. „Серава“ бр. 79, сега на ,при-
времена работа во странство со непознато место на 
живеалиште. 

Во смисла на член 86 од ЗПП на тужениот му е 
поставен за привремен застапник адвокатот Мити1ќ 
Миладин од Скопје, кој ќе го застапува тужениот се 
додека истиот или негов полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 702/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Општинскиот суд во Гевгелија е заведен 
спор за развод на брак, по тужбата на тужителката 
Лепосава Георгиева од Гевгелија, против тужениот 
Георгиев Николаи, сега со непозната адреса. , 

Се повикува тужениот Георгиев Николаи од Гев-
гелија, да се јави во рок од 30 дена ho објавува-
њето на овој оглас. Во спротивно, ќе му биде одре-
ден старател во смисла на чл. 77 од ЗПП ,кој ќе 
ги застапува неговите интереси до окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 429/89. 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Тековна сметка бр. 80710-15-50-02795-0 и чекови 
од бр. 3580452 до 3580460, издадени од Јутобанка — 
Скопје на име Николовска Мирјана, ул. „Емин Ду-
раку“ згр. 1/3/10, Скопје. (5564) 

Работна книшка на име Валентина Младеновска, 
Куманово. (5417) 

Одобрение за копање на канали бр. 13-393 на 
име Абдурахими Илјази, Тетово. (5419) 

Работна книшка на име Насер Илјази, Тетово. 
Работна книшка на име ѓорѓе ѓорѓиев, Штип. 
Свидетелства за Т и II година, издадени од Зем-

јоделско училиште ,„Киро Бурназ“ — Куманово на 
име Зоран Атанасовски, Куманово. (5427) 

Работна книшка на име Слаѓан Крстевски, Ку-
маново. (5431) 
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НИРО Службен весник на СРМ располага со 
следните изданија: 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД 
ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 200.000 дин. 
УСТАВ НА СФРЈ И 
УСТАВ НА СРМ 100.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 65.000 дин. 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

Трето изменето и дополнето издание 55.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

60.000 дин. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
— со судска практика и со предметен регистар — 

50.000 дин. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен регистар — 

40.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 
— со упатства — 20.000 дин. 
ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

45.000 дин. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

35.000 дин 
ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

(Пречистен текст) 45.000 дин 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

книга Ш 80.000 дин. 
ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 40.000 дин. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА 
УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 55.ООО дин 

СОДРЖИНА 
741. Закон за езерската пловидба — — — 745 
742. Одлука за давање согласност на Одлуката 

на работничкиот совет на ВО „Електро-
стопанство на .Македонија“ — Скопје за 
именување генерален директор на орга-
низацијата — — — — — — — — 747 

743. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување директор 
на Економскиот институт „Скопје“ — 
Скопје — — — — — — — — — 747 

744. Одлука за именување членови на Коми^ 
сијата за изготвување предлог за имену-
вање декан на Правниот факултет во 
Скопје - - - - - - - - — 747 

745. Одлука за именување секретар на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието 

- на Социјалистичка Република Македонија 748 
746. Одлука за користење на средствата ЈОД по-

стојаната резерва на СР Маке,донија — — 748 
747. Одлука за користење на средствата од по-

стојаната резерва на СР Македонија — 748 
748. Одлука за користење на средствата од по-

стојаната резерва на СР Македонија — 748 
749. Одлука за користење на средствата од по-

стојаната резерва на СР Македонија — 748 
750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 1 9 4 / 8 9 од 1 2 октомври 1 9 8 9 година 7 4 9 

751. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 9 8 / 8 9 од 2 7 септември 1 9 8 9 година 7 4 9 

752. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 5 3 / 8 7 од 1 2 октомври 1 9 8 9 година 7 5 0 

753. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 2 8 ' 8 9 од 1 ноември 1 9 8 9 година 7 5 1 

754. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 4 2 / 8 9 од 2 7 септември 1 9 8 9 година 7 5 1 

755. Одлука на Уставниот суд на ?Лаке дони ја, 
У. бр. 136/89 од 1 ноември 1989 година 752 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за прекршоците 753 
Исправка на Наредбата за определување 
на месечниот износ на висината на цивил-
ната инвалиднина на цивилните инвалиди 
од војната — — — — — — — — 753 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

347. Одлука за ослободување на Дрвно-инду-
стрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп 
ООЗТ Финална и пиланска обработка на 
дрво — Пехчево од обврската за плаќање 
придонес за општествена заштита“ на де-
цата во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата во 1989 година — 753 

348. Одлука за ослободување на Дрвно-инду-
стрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп 
ООЗТ Финална и пиланава обработка на 
дрво — Пехчево' од обврската за плаќање 
придонес за основ“но образование во Ре-
публичката СИЗ за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата во 1989 година 

349. Одлука за валоризација на износот на до-
даток на деца во 1989 година (четврто усо-
гласување) — — — — — — — — 

350. Одлука за валоризација на-посебниот до-
даток (IV усогласување) — — — — — 

351. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 
Републиката во 1989 година — —( — — 

352. Одлука за најнизок износ на пензија од 
1 ноември 1989 година — — — — — 

353. Одлука за граничниот износ на најни-
ското пензиско примање од 1 ноември 
1989 година — — — — — — — — 

354. Одлука за престанок на Основната за-
едн,ица на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Битола — — — — — — 

355. Одлука за престанок на Општинската СИЗ 
за старооно осигурување на земјоделците 
— Битола — — — — — — — — 

356. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонеси за финансирање- на 
културата во 1989 година — — — — 

357. Одлука за престанок на Основната заед-
ница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање — Струга — — — — — — — 

358. Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците 

,и стапката за посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство — — — — — — — — — -

359. Одлука за утврдување висината на стапка-
та на придонесот за здравствена заштита 
на корисниците — работници за 1989 го-
дина — — — — — — — — — 

360: Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување стапка на придонес за здрав-
ствена заштита' на работниците за 1989 
година — — — - — 

361. Одлука за зголемување на стапката на 
придонес од личен доход од работен од-
нос за основно образование од 5,50% на 
7,40% за месеците ноември и декември 
1989 година — — — — — — — — 

362. Одлука за изменување и дополнување ,на 
Одлуката за утврдување стапките на при-
донесите за социјална заштита на општи-
на Струмица за 1989 родина — - - — 

7 5 3 

7 5 4 

7 5 4 

7 5 4 

7 5 5 

7 5 6 

7 5 6 

7 5 6 

7 5 6 

7 5 7 

7 5 7 

7 5 8 

- - - 758 

7 5 9 

7 5 9 
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