
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

^Службен весник на СРМ* излегу-
ва до потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

729. 
Врз основа на член 125, став 1 од Деловникот 

за работа на Претседателството на СР Македонија, 
Претседателството на СР Македонија, на седницата 
одржана на 4 октомври 1988 година, донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Во делот II, под Б — Советници на Претседа-

телството, се вршат следните измени: 
Во точката 1 се бришат зборовите: „за општона-

родна одбрана и општествена самозаштита". 
Во точката 2 се бришат зборовите: „од општона-

родната одбрана и општествената самозаштита". 

II 
ВсЈ^делот II. под Д — Советници во Службата, во 

-ставот 2 по зборовите: учествуваат во подготвување 
на нацрти на акти што ги донесува Претседателство-
то и неговите работни тела" се додава следниот 
текст: „вршат норматиБно^правни работи, работни 
задачи околу подготвувањето на седницата на Прет-
седателството како и реализација на усвоените за 
клучоци и други акти, му помагаат во работата на 
секретарот, ги изготвуваат нацртите на општите акти 
на Работната заедница". 

III 
Текстот во делот II, под Е — Стручни соработ-

ници во Службата на Претседателството, се менува и 
гласи: 

„ Стручниот соработник во Службата на Претсе-
дателството врши работи околу информирањето на 
јавноста за работа на Претседателството и' неговите 
работни тела, врши јазична редакција и други рабо-
ти што ќе му т и довери секретарот на Претседател-
ството". 

IV 
Во делот III — Заеднички одредби, во точката 3 

се додава нов став кој гласи: 
Секретарот на Републичкиот совет за заштита 

на поредокот утврден со Уставот е овластен и за-
должен ракувач с̂о планот за работа на Претседател-
ството на СРМ во услови на непосредна воена опас-
ност и војна и планот на Претседателството на СРМ 
во вонредни околности и врши и други стручни ра-
боти и задачи од областа на 'општонародната одбра-
на и општествената самозаштита, во обем што е не-
опходен за нормално вршење на функциите на Прет-
седателството на СРМ во оваа област". 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 'ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-775 
5 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

730. 
Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за 

помилување (^Службен весник на СРМ" бр. 8/77) и 
член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериу-
мите за групно помилување на осудени лица, Прет-
седателството на СР Македонија, на седницата одр-
жана на 4 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД „11 ОКТОМ-
ВРИ" 1988 ГОДИНА, ДЕНОТ НА ВОСТАНИЕТО НА 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 

I 
Целосно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица. 
1. Тодоровски Јордан Тодор, 
2. Билбилов ски Темелко Илија, 
3. Денковски Велин Момчило, 
4. Чајани Осман Фатмир, 
5. Андонов Борис Русе, 
6. Мирчевски Петре Димче, 
7. Стојановски Томе Љупчо, 
8. .Лика Метуш Мамуд, 
9. Тошев Санде Јордан, ' 

10. Демиров Демир Синан, 
\ 11. Гроздановски Никола Зоран, 

12. Димовски Димитрија Бранко, 
13. Ибрахими Салко Зија, 
14. Ракипи Беџет Исмаил, 
15. Ристов Костадин Васе, 
16. Стојанов Миљо Кољо, 
17. Хусовски Исеин Бијат, 

"18. Климовски Климе Горанчо, 
19. Јусуфи Џавит Меџит, 

•20. Сали Миљаим Беамин, 
21. Димчевски Драги Љубе, 
22. Паноски Петар Љупчо, 
23. Зенеловски Имер Челик, 
24. Михајловска Радослав Татјана, 
25. Авдулазис Таир Демири, 
26. Имери Рецеп Абдула, 
27. Ристески Благоја Стојмир, 
28. Пакетов Петре Трајчо, 
29. Асани Садуш Меваип, 
30. Коцевски Гуро Јован, 
31. Лимани Раиф Абдуласелам, 
32. Неделковски Јонче Целе, 
33. Кулаков Петар Бранко, 
34. Станковски Стојан Славчо, 
35. Џатев Љамо Пантелеј. 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу 

вање на изречената казна затвор осудените лица: -
1. Адемов Идриз Салија, од 9 (девет) на 8 (осум) 

години, 
2. Абазовиќ Бајрам Ќазима, од 7 (седум) на б 

(шест) години, 
3. Андоновски Трендафил Димитраки од 10 (де-

сет) години и 5 (пет) месеци на 9 (девет) години и 5 
(пет) месеци, 

4. Андреевски Петар Боислав, од' 9 (девет) на 8 
(осум) години, 

5. Арсов Борис Зоран, од '7 (седум) години на 6 
(шест) години и 3 (три) месеци, 
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6. Бајрами Муниш Михан е, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 (три) месеци, 

7. Бељули Џафер Шевал, од 12 (дванаесет) годи-
ни на 11 (единаесет) години и 3 (три) месеци, 

8. Дучев Цане Јосиф од 18 (осумнаесет) години 
и 6 (шест) месеци на 17 (седумнаесет) години и б 
(шест) месеци, 

9. Идриз Нијази Џезаир од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

10. каранфиловски Илија Богољуб, од 10 (десет) 
години на 9 (девет) години и 3 (три) месеци, 

11. Којчев Станоја Стојан од 9 (девет) на 8 (осум) 
години. 

12. Куртишовоки Асен Емин, од 12 (дванаесет) го 
дини и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години 
и 6 (шест) месеци, 

13. Мемеди Ѓулаз Бекир од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години, 

14. Мустаф овоки Мерџан Мефаил, од 8 (осум) 
години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

15. Саити Саит Џемаил, од 4 11 (единаесет) годи-
ни на 10 (десет) години и 3 (три) месеци, 

16. Сејфулов Шефки Ремзи, од 11 (единаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и б 
(шест) месеци, 

17. Славкова Живко Веска, од 20 (дваесет) на 19 
(деветнаесет) години, 

18. Алековски Благоја Владимир, од 3 (три) го-
дини на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

19. Асани Ајет Неџат, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 3 (три) месеци, 

20. Д и м т р о в Михајле Николче, од 5 (пет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 
(шест) месеци, 

21. Јусуфи Амет Раиф од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

22. Волановиќ Владо Сретен, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

23. Јованов Витан Илија, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

24. Мемедов Ремзи Шалевент, од 5 (пет) години 
и 2 (два) месеци на 4 (четири) години и 5 (пет) ме-
сеци, 

25. Новевски Драгутин Павле, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

26. Србиновски Борис Богоја, од 4 (четири) годи-
ни на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

27. Мемед Неџип Мухамед, од 7 (седум) .години 
и 4 (четири) месеци на 6 (шест) години и 7 (седум) 
месеци, 

28. Сабриовски Неџат Џеват, од 4 (четири) годи-
ни и 1 (еден) месец на 3 (три) години и 7 (седум) 
месеци, 

29. Адемов Рамадан Рецеп, од 11 (единаесет) го-
дини и 8 (осум) месеци на 16 (десет) години и 8 
(осум) месеци, 

30. Алија Нијаз Иљаз, од 4 (четири) години на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци, 

31. Асан Ќемал Насер, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

32. Богоевска Методија Славица, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

33. Вељановски Ангеле Трајан, од 2 (две) годи-
ни и 3 (три) месеци на 1 (една) години и 9 (девет) 
месеци, 

34. Величков Петруш Ѓоре, од 2 (две) години и 
8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

35. Груевски Најде Миле, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

36. Димовски Пејо Тошо, од 1 (една) година на 
9 (девет) месеци, 

37. Елези Бајрам Халим, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

38. Ибраимовски Сали Нуредин, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

39. Игњатов Миодраг, од 1 (една) година на в 
(шест) месеци, 

40. Илиев Стојан Стефче, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

41. Иљази Рецеп Нијази, од 8 (осум) години и 2 
(два) месеца на 7 (седум) години и 5 (пет) месеца, 

42. Кујовиќ Назим Расим, од 5 (пет) години и 1 
(еден) месец на 4 (четири) години и 7 (седум) месеци, 

43. Митевски ѓорѓи Звездан, од 4 (четири) годи-
ни и 9 (девет) месеци на 4 (четири) години и 3 (три) 
месеци, 

44. Мијајловиќ Стојмир Ненад, од 7 (седум) годи-
ни на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

45. Мустафовски Беадин Муарем, од 4 (четири) 
години и 7 (седум) месеци на 3 (три) години и 10 
(десет) месеци, 

46. Мустафовски Шефкет Авни, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

47. Мухареми Мухарем Хајредин, од 6 (шест) го-
дини и 1 (еден) месец на 5 (пет) години и 4 (чети-
ри) месеци, 

48. Николовски Перо Златко, од 7 (седум) годи-
ни и 11 (единаесет) месеци на 6 (шест), години и 11 
(единаесет) месеци, 

49. Прикупља Агуш Фафрудин, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) ме'-* 
сеци, 

50. Рамадани Ештреф Рефет, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

51. Реџа Осман Исмет, од 6 (шест) години и 6 
(шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

52. Рушидов Рецеп Рушит, од 3 (три) години и 9 
(девет) месеци на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

53. Савевски Влајко Марјан, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години, 

54. Салиу Нешат Муамет, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

55. Спиров Бранко Зоран, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

56. Цуцулезски Целе Раде, од 2 (две) години и 8 
(осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

57. Чајани Фаик Исамедин, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

58. Златанов Ефтим Милој, од 1 (една) година и 
.10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) ме-
сеци, 

59. Азири Зијадин Масер, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години, 

60. Алековски Никола Блаже, од 7 (седум) на 
6 (шест) години. 

61. Ариф Бајрам Амет, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

62. Ариф Ќазим Асан, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

63. Буковски Миќо Ристо, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 (три) месеци, 

64. Вејселов Асан Ќамуран, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

65. Бучкова Петар Марија, од 6 (шест) години и 
6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 9 (девет) 
сеци, 

66. Герасимовска Антон Елизабета, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 3 (три) месеци, 

67. ѓорѓиев Трајан Душко, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) 
месеци, 

68. Готевски Давид ѓорѓи, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

69. Жарковиќ Миодраг Радомир, од 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (де-
вет) месеци, 

70. Јанкулов Томе Ристо, од 9 (девет) години и 
9 (девет) месеци на 8 (осум) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

71. Коцев Ванчо Павле, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

72. Николов Јордан Петар, од 5 (пет) години и 
6 (шест)' месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

73. Панева Аапарух Верица, од 6 (шест) години и 
6 (шест) месеци на 5 (лет) години и 6 (шест) месеци, 



7 октомври 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 39 — Стр. 753 

74. Петровски Благоја Тони, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

75. Петковски Злате Добре, од 6 (шест) години 
"на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

76. РафаЈловоки Цветко Драган, од 5 (пет) на 4 
(четири) години, 

77. Славковски Ангел Владо, од 6 (шест) години 
и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

78. Стојановиќ Радивоје Милојко, од 8 (осум) го* 
дини на 7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

79. Тодоровски Митре Трајко, ,од 9 (девет) годи-
ни на 8 (осум) години и 3 (три) месеци, 

80. Трпановски Неделко Војо, од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години, 

81. Фетаху Рамадан Илбер, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, 

82. Ценев Стојко ѓорѓе, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци, 

83. Ризов Мино Ангел, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци, 

84. Јефтимовеки Дојчин Бошко, од 1 (една) го-
дина и 3 (три) месеци на 9 (девет) месеци, 

85. Скендер Ариф Јашар, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци, 

86. Тоевски Петар Михајло, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

87. Дамковски Камче Љубен, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

88. Димитровски Тоде Илија, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

89. Анев Александар Томислав, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

90. Божиновски Момчило Љупчо, од 1 (една) го-
дина и 2 (два) месеца на 8 (осум) месеци, 

91. Бон дике в Ненад, сд 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

92. Велков Мито Стојан, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци, 

93. Вељановски Борис Стевче, од 3 (три) години 
на 2 (дче) години и 6. (шест) месеци, 

94. Давчевски Коле Трајан, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 (три) месеци, 

95. Дрвошанснв Стојан Васил4 од 3 (три) години 
на 2 (две) години, . 

96. ѓорѓиевски Саздо $анчо, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

97. Китановски Славе Билбил, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

98. Мислими Азем Имер, од 1 (една) година и в 
(шест) месеци на 1 (една) година. 

99. Трајковски Коста Димитрија, од 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци на 1 (една) година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-693 
4 октомври 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

731. 
Врз основа на член 6 од Законот за општестве-

ната контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/85), а во врска со точка 1 од Одлуката за 
пропишување мерка непосредна контрола нд, цените 
— давање согласност на цените на определени про-
изводи и услуги („Службен весник на СРМ" бр. 22/88), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНИТЕ ИНФОР-
МАТИВНО ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ „НОВА МАКЕ-
ДОНИЈА", „ФЛАКА Е ВЛАЗЕРИМИТ" И „БИРЛИК" 

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемува-
ње на цените на дневните информативно-политички 
весници „Нова Македонија", „Флака е влазеримит" и. 
„•Бир лик" бр. 0204-15638/1 од 27. 09. 1988 година 
на Н И П РО „Нова-Македонија" — Скопје, со која 
продажните цени се зголемуваат и тоа: 

— „Нова Македонија" од 500 на 800 дин./при-
мерок, 

— „Флака е влазеримит" и „Бирлик" од 400 на 
700 дин./примерок. 

2. Цените од точката 1 на оваа одлука ќе се 
применуваат од 15 октомври 1988 година. 

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

Бр. 23-1904/1 
6 октомври 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

732. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
што се водат како депозит во Народната банка на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/77), а 
по претходно мислење на Народната банка на Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 
СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАН-

КА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 
условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и на општините што се водат како депозит 
во Народната банка на Македонија во 1988 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/88, 19/88, 33/88 и 
35/88), во член 3, алинеја 7 бројот „16" се брише, 
на крајот точката се заменува со точка и запирка и 
се додава нова алинеја која глас**-. 

„— за намената од точка 16 — со рок на вра-
ќање од з месеци без пресметување камата". 

Член 2 

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

Бр. 23-1734/1 
6 октомври 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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733. 
Врз основа на член 4 од Законот за 'извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/87 и 28/88), а во врска со 
член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот 
за финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77, 37/83, 42/85, 
50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Со-
бранието 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 Собранието на 
општината Берово, во износ од 60.000.000 .динари, 
потребни за исплата на личен доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 31 јануари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата 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 весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1994/1 
6 (октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

734. 
Врз основа на членовите 1, 2, 4, 9, 12, 16 и 17 од 

Законот за републичките награди („Службен весник 
на СВМ" бр. 40/87), Одборот за доделување на награ-

! дата „11 Октомври", на седницата одржана на 22 сеп-
тември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „И ОКТОМВРИ" 
ВО 1988 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, УМЕТ-
НОСТА, КУЛТУРАТА И СТОПАНСТВОТО ОД ИНТЕ-

РЕС ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. За долгогодишни особено значајни остварува-
ња постигнати во науката, наградата се доделува на: 

1. д-р Јордан Миладинов, научник и универзи-
тетски професор (во пензија) на Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" — Скопје, 

2. д-р Драган Настев, научник и редовен профе-
сор (во пензија) на Земјоделскиот факултет 
Скопје, 

3. д-р Иван Катарџиев, научник — Скопје, 
4. Тодор Димитровски, научник. — Скопје. 
II. За долгогодишни особено значајни остварува* 

ња постигнати во уметноста, наградата се доделу-
ва на: I 

1. Томислав Шијаковић ликовен уметник — 
Скопје, 

2. Благоја Николовски, музички уметник и редо-
вен професор на Факултетот за музичка уметност — 
Скопје, 

3. Томе Момировски, писател и општествено-по-
литички работник — Скопје. 

III. За долгогодишни особено значајни оствару-
вања постигнати во културата, наградата се доде-
лува на: - "" , • 

1. д-р Драган Шојлевски, пејзажен архитект и ре-
довен професор (во пензија) на Универзитетот „Ки-
рил и Методиј" — Скопје, 

2. Христо Стефановски, генерален директор на 
Македонскиот народен театар — Скопје. 

IV. За долгогодишни особено значајни оствару-
вања постигнати во стопанството, наградата се доде-
лува на: 

1. СОЗТ „Раде Кончар" — Загреб. 
V. На наградените им се доделува: 
— на поединец-, диплома, плакета и паричен из-

нос од 8 (осум) просечни лични доходи исплатени 
во стопанството на СР Македонија во 1987, година; 

— на организација: диплома и плакета. 
VI. Согласно со член 15 од Законот за републич-

ките награди оваа одлука да се објави во „Службен 
весник на СР Македонија", а преку печатот и другите 
средства забавно информирање најдоцна до 8 октом-
ври 1988 година. 

Бр. 1057/1 
22 септември 1988 година 

Скопје 

Претседател на Одборот, 
Крсте Марковски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

232. 
Врз основа на член 47, став 1, точка 5 од Стату-

тот на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за предучилишно и основно воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата („Службен 
весник на СВМ" бр. 10/87), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата, на седницата одржана на 
27 септември 1988 година, донесе 

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

НА ДЕЦА ЗА 1988 ГОДИНА (ВТОРО 
УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Поединечниот износ на додаток на деца утврдев 

за 1988 година се валоризира со 22,23°/», заради усог-
ласување со тековниот пораст на личниот доход во 
СР Македонија. 

Член 2 
Валоризираниот износ на додаток на деца ќ е сс 

исплати во висина на двомесечен редовен износ .за 
секое дете — корисник на додаток на деца од 1 
април 1988 година. 

Член 3 
Исплатата на утврдениот износ од член 2 на 

оваа одлука ќе се изврши во месец октомври и но 
ември 1988 година заедно со редовната исплата на 
додаток на деца од тековниот прилив на средствата 
за оваа намена. 

Исплатата ќе ја спроведат стручните служби на 
општинските СИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата, без донесување на посебни решенија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот ра доне-

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

Бр. 11-1068/1 
27 септември 1988 година 

Скопје Претседател, 
Павлина Василе**, е. р. 
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233. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната 

спогодба за изедначување на критериумите и виси-
ната на учеството во опремувањето на новородено 
дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од' Ста-
тутот на Републичката СИЗ за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата, Собранието на Републичката СИЗ за 
предучилишна и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата, на седницата од 
27 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК 

(ВТОРО УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Висината на посебниот додаток утврден со Одлу-' 

ката донесена од Собранието на Републичката СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата бр. 11-304/10 
од 22 март 1988 година, се валоризира со 22,23% за-
ради усогласување со тековниот пораст на личните 
доходи во СРМ. 

Член 2 
Валоризираниот износ на посебниот додаток ќе 

се исплати во висина на двомесечен износ за секое 
дете кое се стекнало со посебен додаток од 1 април 
1988 година. 

Член 3 
Исплатата на утврдениот износ од член 2 на оваа 

одлука ќе ја извршат општинските заедници од те-
ковниот прилив на средствата за оваа намена во ме-
сец октомври и ноември заедно со редовната испла-
та на посебниот додаток. 

Член 4 

Оваа одлука влегува јво сила со денот на доне-
сувањето^ а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 11-1068/6 
27 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Ва силева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

234. 
Врз основа на член 83 и 142 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СВМ" број 3/84 и 33/86), а во врска со 
член 83 од Законот ^ за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ" број 18/83 и 
4/87), Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското, осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 22 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО 

НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 

— Во рудниците за јаглен со подземна експлоатација — 

Член 1 ' -
Во Одлуката за утврдување на работните места 

• а кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траеле, степенот на зголемувањето на тие 

работни места и постапката за утврдување на фак-
тичката положба („Службен весник на СРМ" бр. 
31/75), во член 2 по Глава 1-а — Рудници со површин-
ска експлоатација во СР Македонија за експлоатаци-
јата на метали, неметали, украсен, камен и јаглен, се 
додава нова Глава 16 — Рудници за јаглен со под-
земна експлоатација. 

Член 2 
Во член 2 Глава 1Б — Рудници за јаглен со под-

земна експлоатација, како работни места на кои ра-
ботата е особено тешка и по здравјето штетна, во 
смисла на член 71 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, се утвр-
дуваат работните места: 

1. Рудар ракувач со класични дупчалки (копач), 
помошник јамски копач, рударски работник во јама. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 18 месеци стаж на осигурување. 

2. Копачпрудар на вентилација, помошник рудар-
рудар на вентилација, електричар за одржување во 
јама, бравар за одржување во јама, надзорник во ја-
ма, рудар палите^ на мини во јама. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 17 месеци стаж на осигурување. 

3. Одржување на рударски простории — тесар во 
јама, помошник тесар во јама, одржувач на јамски 
колосек, помошник одржувач на јамски колосек, ра-
кувач со јамски транспортери, работник на допрема 
на материјали во јама, рудар-ракувач со локомотива, 
помошник везач на јамска локомотива, работоводи-
тел во јама, одговорен за вентилација и одводнување. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 16 месеци стаж на осигурување. 

4. Работник на чистење во јама, цевар и пумпар 
по јама, механичар за одржување во јама, заварувач 
ЕП јама, технички раководител на ООЗТ рудник во 
јама, раководител на РЕ — јамски коп, инженер во 
РЕ јамски коп, одговорен за електромашинско одр-
жување во јама, самостоен геолошки инженер, гео-
лошки техничар, самостоен. геометар за јамско и 
површинско мереле, геометар за јамско и површин-
ско мелење, техничар на анализа на гасови-техничар 
за вентилација, референт за ХТЗ и ППЗ, пударски 
техничар за работа во јама, старешина на чета, за-
меник старешина на чета, водите и на екипа, член на 
чета за спасување. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 15 месеци стаж на осигурување. 

/ 

. Член 3 
Стажот на осигурување што се смета со зголе-

мено траење за работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 на оваа одлука се смета од де-
нот на влегувањето в о з и л а на оваа одлука. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот в р ш и ' р а б о т и и ра-

ботни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утвр-
дуваат врз основа на документацијата со која распо-
лага работната организација. 

Член 5" 
Оваа одлука влегува во сила осмиот Ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2748/1 
22 септември 1988 година 

Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиновска, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 

235о 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствената заштита и член 136 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Штип, Извршниот одбор на Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Штип, на седницата одржа-
на на 16 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА {ЗА 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ЗА 1988 ГОДИНА БРОЈ 06-15/1 

I 
Во член 1 став 2 алинеја 4 бројката „9%" се за-

менува со бројката „7%". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се примензлва од 1 септември 1988 
година, 

Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
СРМ". 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за здружување на 
средства за здравствена заштита за 1988 година, бр. 
06-15/1 од 20 јануари 1988 година. ~ 

Бр. 06-21/1 
16 септември 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Иван Хаци Стојанов, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието СЈрег. бр. 962 од 8. IX. 1988 година, го запиша 
во судскиот регистар бришењето на РО со следните 
податоци: Се запишува бришењето на Основното учи-
лиште „Ванчо Миланов" е. К'шане, поради здружу-
вање со Основното училиште „Кирил и Методиј", со 
Ц. О., од е. Орашец, Куманово, во ново Централно 
основно училиште „Кирил и Методија" ц. о., е. Ора-
шац, општина Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
962/88. - (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 927 од 8. IX. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2254-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
земјоделската задруга под фирма: Земјоделска зад-
руга „Ристо Динев" О. Сол. О., е. Милетково — Гев-
гелиско. 

Земјоделската задруга е основана со самоуправна 
спогодба за здружување во земјоделска задруга од 
3. VIII. 1988 година од следните задругари.- Динев 
Горѓи, Стојанов Каме, Танчев Петко, Митров Јордан, 
Лазаров Димитар, Трајков Атанас, Митров Пандо, 
Глигоров Мито, Јованов Живко, Стошиќ Слободан, 
Митров Петко, Петкова Трајанка, Петков Костадин, 
Вртов Ангел, Митров Атанас, Митров Ангел и Елен-
ски Александар 

Основна дејност: градинарство; овоштарство; ло-
зарство; собирање на лековити растенија и шумски 
плодови,- сточарство; вршење на услуги и давање на 
совети на здружените задругари во врска со земјо-
делското производство; промет на мало со хемиски 
производи (вештачко ѓубре), заштитни средства и 
други репроматеријали потребни за земјоделството. 

Споредни дејности: 
— промет на мало со огрев и градежен мате-

ријал; 
— промет на мало со мешовита стока; 
— штедно кредитно работење; 
— организирање на угостителство и селски ту-

ризам. 
Во правниот промет со трети лица земјоделската 

задруга истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица земјоделската задруга одговара со 
сите еври средства, а задругарите емчат за нејзини-
те обврски до петкратен износ на здружениот влог 
100.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Еленски Алек-
сандар, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
927/88. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
:&ието Срег. бр. 1605/87 од 8. IX 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр, 1-2256-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на РО под фирма: Централно основно училиште „Ки-
рил и Методија", Ц. О., е. Орашец општина — Ку-
маново. 

Училиштето е основано со Самоуправна спогодба 
за здружување бр. 02-310 од 7. XI. 1987 година склу-
чена помеѓу ЦОУ „Кирил и Методија" е. Орашец 
и ЦОУ „Ванчо Миланов" е. К'шане. 

Основни дејности • 
120111 — основно образование од општ тип. 
Централното основно училиште во правниот про-

мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во празниот промет со тре-
ти лица училиштето одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Владимир Анге-
ловски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1605/87. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 9 о д 24. VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр, 1-1637-17-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ООЗТ под фир-
ма : Работна организација за основно воспитание и 
образование „Илинден" О. Сол. О. со ООЗТ Скопје. 

ООЗТ Основно училиште за возрасни „Антон Сем-
јоновиќ-Макаренко" Скопје, ул. „II Македонска удар-
на бригада" бр. 3, Бутел II. 

Оваа основна организација настанала со здружу-
вање на Основното училиште за возрасни „Антон 
Семјоновиќ-Макаренко", Ц. О., Скопје во Работна 
организација „Илинден" и конституирање во ООЗТ 
во состав на Работната организација „Илинден", 
Скопје. 

Основни дејности: 
120111 — основно воспитание и образование за 

возрасни. 
Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со Самоуправната спогодба за здружу-
вање на ООЗТ во работна организација се пренесени 
на работната организација 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организа-
ција сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 ди-
нари. 

Лице овластено за застапување е Андреј Саздбв-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, брег. бр, 
977/88. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 9Ѕ8 од 13. IX. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2257-0-0-0, го запиша во суд* 
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•ски от регистар основањето на работната организација 
под фирма-. Основно училиште „Лазо Ангеловски", 
Ц. О., во основање населба „Ново Лисиче", Скопје. 

Училиштето е основано со акт за основање бр. 
08-3631 /27 од 27. VI 1988 година од Собранието на 
општина Кисело Вода. 

Основна дејност: 
120111 — основно образование. 
Во правниот промет со трети лица основното 

училиште истапува во свое име и за своја сметка 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица основното училиште одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Веселинка Ива-
нова, привремен индивидуален работоводен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во* Скопје, Срег. бр. 
988/88. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 646 од 24. VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-148-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на работната организаци-
ја заради здружување во работна организација со 
следните податоци: Се ' запишува бришењето на Ос-
новното училиште за возрасни „Антон Семјоновиќ-
Макаренко", Ц. О., Скопје, ул. „Џон Кенеди" бб, по-
ради здружување во Работна организација за основно 
воспитание и образование „Илинден" О. Сол. О., со 
ООЗТ Скопје, ул. „Н-ра Македонска ударна бригада" 
бр. 3 и конституирање во ООЗТ ОУ „Антон Семјоно-
виќ-Макаренко" — Скопје, ул. „И-ра Македонска 
ударна бригада" бр. з, Бутел II. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
646/88. (267) 

КОНКУРСИ 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 
и 11/87), Собранието на општината Крушево објавува 
дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд 
Крушево. 

Кандидатите за избор на судија на Општинскиот 
суд Крушево треба да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат мо р ал нс нп ол ити ч к и квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи да ги достават до Собранието 
на општината Крушево — Комисија за прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на ова соопштение. 

Комисијата за избори и именувања на Собрание-
то на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Охрид ќе врши избор 
на еден судија на Општинскиот суд во Охрид 

Покрај општите услови предвидени во член 247 
од Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени во член 91 
од Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избори и именувања на 
Собранието на општината — Охрид во рок од 15 
дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1 од Законот . за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 
46/82, 1.1/77 и 24/88), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот 
(суд во Штип и на еден суди [а на Окружниот 

стопански суд — Штип 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со. биографски податоци, 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СР Македонија — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

729. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за организацијата и делокругот на 
Службата на Претседателството на- СРМ 751 

730. Одлука за групно помилување по повод 
„11 Октомври" 1988 година, денот на во-
станието на македонскиот народ — — 751 

731. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за зголемување на цените на дневните' 
инфо рм атив но чио л ити чки весници „Нова 
Македонија", „Олака е влазеримит" и 
„Бирлик" — — — — — — — — 753 

732. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за поблиските намени, начинот 
и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините 
што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во 1988 година — 753 

733. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија 754 

734. Одлука за доделување на наградата „11 
Октомври" во 1988 година, за долгого-
дишни особено значајни остварувања во 

-науката, уметноста, културата и стопан-
ството од интерес за Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — — 754 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

232. Одлука за валоризација на износот на до-
даток на деца за 1988 година (второ усо-
гласување) — — — — — — — — 754 

233. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток (второ усогласување) — — — — 755 

234. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемува-
њето на тие работни места и постапката 
за утврдување на фактичката состојба (во 
рудниците за јаглен со подземна експлоа-
тација) — — — — — — — — — 755 

ШТИП 

235. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за здружување на средства за здрав-
ствена заштита за 1988 година бр. 06-15/1 756 
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НИРО Службен весник на СРМ располага со следните изданија: 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
(Пречистен текст) 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

Трето изменето и дополнето издание 

Цена 6.500 динари 

Цена 5.500 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Второ изменето и дополнето издание 
Цена 6.000 динари 

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

Трето изменето и дополнето издание 
Цена 5.000 динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 

— со предговор и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание Цена 2.000 динари 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

— со упатства — 
Цена 800 динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА 
УПРАВНА ПОСТАПКА , 

— со објаснувања и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 1.700 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 1.300 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Цена 1.250 динари 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Цена 560 динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
(Пречистен текст) 

< Цена 4.500 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

книга III 
Цена 3,000 динари 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ V— 91000 — Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 
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