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3170.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на

Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ

ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот
за вработувањето и осигурување во случај на неврабо-
теност,

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 ноември 2000 година.

Бр. 07-4739/1
24 ноември 2000 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,

Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република

Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

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

ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1 
Во Законот за вработувањето и осигурување во

случај на невработеност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 37/97 и 25/2000), во член 90 али-
неја 4 се менува и гласи:

утврдува Буџет и завршна сметка на Заводот";

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија".

Претседател
на Република Македонија,

Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република

Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Член 1 
- Во Законот за пасиштата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 3/98), во членот 3 став 1 точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
"и земјиште што се наоѓа во близина на населено мес-
то и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасе-
ње на добиток".

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи:
"Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиш-

тата на користење на правни и физички лица (во ната-
мошниот текст: корисници на пасишта), освен пасиш-
тата што се наоѓаат во непосредна близина на селско
населено место, по пат на јавен оглас во зависност од
капацитетот на пасиштата.

При еднакви услови, предност во добивањето на
пасиштето на користење има дотогашниот корисник,
односно граѓаните кои живеат во тие населени места.

Пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина
на селско населено место ќе се користат од одгледува-
чите на добиток кои живеат во тие селски населени
места.

Јавното претпријатие за пасишта утврдува услови
за начинот на управувањето, користењето и распре-
делбата на пасиштата од став 3 на овој член, според
порационалното и пооптималното користење, катас-
тарската евиденција и потребите на одгледувачите на
добиток.

Јавното претпријатие за пасишта користењето на
пасиштата од став 3 на овој член, може да го пренесе
на облиците на организирање на локалната самоупра-
ва на корисниците, односно граѓаните кои живеат во
населените места од став 1 на овој член."

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

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".

3171.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на

Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ПАСИШТАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за пасиштата,

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 ноември 2000 година.

Бр. 07-4740/1
24 ноември 2000 година

Скопје

3172.
Врз основа на член 86 став еден и два од Уставот

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), донесувам 

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-

НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I
Поради престанок на функцијата се разрешуваат

од членови на Советот за безбедност на Република
Македонија

- Д-р Саво Климовски,
- Александар Димитров.

И
За членови на Советот за безбедност на Република

Македонија се именуваат:
- Стојан Андов, претседател на Собранието на Ре-

публика Македонија,
-Д-р Срѓан Керим, министер за надворешни рабо-

ти.


