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469. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на општини-
те како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на 'Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИ-
КАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО 

ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1987 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 депо-
зит во Народната банка на Македонија во 19Ѕ7 го-
дина („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87), во член 
9 се додава нов став, кој гласи: 

„Од средствата насочени за отпишување на кре-
дитите од член з на оваа одлука ќе се издвојат 100 
милиони динари, кој износ 'ќе се користи преку Ре-

. публичката самоуправна интересна заедница за па-
тишта“. 

Член 2 
По член 9, се додава нов член 9-а, кој гласи: 

„Член 9-а 
Кредитите од средствата на Републиката и на оп-

штините што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија пласирани до 31. XII. 1986 го-
дина, а за кредитирање на организациите на здру-
жен труд за производство на производи за посебни 
намени, Народната банка на Македонија ќе ги ре-
програмира за иста намена на начинот и под усло-
вите утврдени со член 4, алинеја 4 од оваа одлука“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот. ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Владо Камбовски, с. р 

Бр. 23-1078/1 
28 мај 1987 година 

Скопје 

470. 
Врз основа на член 37 од Законот за Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 43/31), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈА НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МА-

КЕДОНИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Тргнувајќи од значењето и утврдените долгороч-

ни проекции за развој на енергетиката во СР Маке-
донија, се образува Комисија на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија за нуклеарна енергија 
(во натамошниот текст: Комисија) 

Член 2 
Комисијата ги разгледува прашањата што се од-

несуваат на: долгорочната политика на развојот и 
употребата на нуклеарната енергија и технологија во 
Републиката и во земјата,- заштита од јонизирачките 
зрачења; програмирање и планирање на научните 
истражувања и развојот на нуклеарната енергија и 
технологија во Републиката, од аспект за нивно 
ускладување со развојот на енергетските потенцијали 
р а земјата и со договорените основи на долгорочна-
та политика на развојот на Нуклеарната енергија,-
разгледување на состојбата на нуклеарните суровини 
и на нуклеарните горива, како и на плановите за 
истражување на нуклеарните суровини и на другите 
истражувања во областа на нуклеарната техника, 
технологија и гориво,- трансфер на нуклеарната тех-
нологија од странство; состојба на кадрите за ра-
бота во областа на нуклеарната енергија и програми 
за нивно образование; разгледување на предлозите 
на сојузните и републичките закони, на другите про-
писи и општи акти, од областа на нуклеарната енер-
гија; остварување на соработката со сојузните, ре-
публичките и покраинските комисии за нуклеарна 
енергија, со сојузните и републичките органи на уп-
равата, самоуправните и општествено-политичките 
организации, здруженија, и заедници и научни ин-
ституции во Републиката и Федерацијата надлежни 
и заинтересирани за прашањата на нуклеарната енер-
гија; остварување на соработката на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со други држави 
и меѓународни организации во областа на нуклеар-
ната енергија и технологија и обврски кои произ-
легуваат од меѓународните договори; други праша-
ња во врска со употребата и развојот на нуклеар-
ната енергија. 

Комисијата дава мислење и предлози на Изврш-
ниот сов^т на Собранието на СР Македонија за раз-
гледување и решавање прашања од областа на нук-
леарната енергетика од неговата надлежност. 

Член, 3 
Комисијата се состои од претседател, потпретсе-

дател и 17 члена. 
Претседател на Комисијата е претседателот на 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 
Потпретседателот на Комисијата го определува 

Извршн-иот совет. 
Седум члена на Комисијата именува Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија од редот на 
членовите на Извршниот совет и функционерите што 
раководат со републичките органи на управата и ре-
публичките организации и тоа: Републички секре-
таријат за народна одбрана, Републички комитет 
за енергетика, индустрија и мало стопанство, Репуб-
лички комитет за градежништво, урбанизам и заш 
тита на човековата околина, Републички комитет з? 
здравство и социјална политика, Републички комитет 
за наука, технолошки развој и информатика, Репуб-
лички завод за општествено планирање и Републич-
ки завод за здравствена заштита. 

Десет члена на Комисијата именува Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија од редот на 
истакнати, научни и стручни работници од областа 
на нуклеарната енергија. 

За работата на Комисијата се грижи секретарот, 
што го именува Извршниот совет. 
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Член 4 
Начинот на работа, Комисијата го утврдува со 

деловник за работа. 
Член 5 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија за нуклеарни и 
други видови енергија број 23-1387/2 од 12. VIII. 1987 
година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1031/1 Потпретседател 
28 мај 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Владо Камбовски, с. р. 

471. 
Врз основа на член 12 од Законот за обезбедува-

ње средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените реп\блики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 година до 1990 година („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 7/86 и 45/86), републичкиот секре-
тар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ПО ОСНОВА НА СРЕД-

СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Упатството за начинот на утврдување на 
основицата за пресметување на обврската по основа 
на средствата на Фондот на Федерацијата („Службен 
весник на СРМ“, бр. 17/86), во Образецот „СФНП" — 
Пресметка за утврдување на основицата за прес-
метување на обврската по основа на средствата на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини, на реден број I, под 1 на 
крајот по зборот ,„учесници“ се додаваат зборовите 
„и за обврските кон работните заедници“. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 11-858/1 
мај 1987 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. р. 

472. 
Врз основа на член 11 од Законот за задолжител-

ниот заем за обезбедување средства на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта во периодот 
од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“, 
бр. 7/86), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-

МЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

1. Во Упатството за начинот на утврдување на 
основицата за пресметување на задолжителниот заем 
за Републичкиот фонд („Службен весник на СРМ“, 
бр. 17/86), во Образецот „33 РФНП" — Пресметка за 
утврдување на основицата за пресметување на за-
должителниот заем за Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта, на реден бр. I., под 1. на 
крајот по зборот „учесници“ се додаваат зборовите 
„и за обврските кон работните заедници“. 

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

Бр. 11-858/2 
мај 1987 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. р. 

473. 
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 8 
април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ деловите од членовите 32 и 
33 во кои се утврдени мерилата по предвидените 
основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за осно-
вите, мерилата и критериумите за решавање на стан-
бените прашања на работниците и користење на 
средствата за таа цел, донесен од работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Фина-
ле“ во4 состав на Работната организација „Треска-
Мебел" во Скопје, со референдум одржан на 15 сеп-
тември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означената организација, на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 278/86 од 25 февруари 1987 година, по повод 
поднесена претставка и по сопствена иницијатива, по-
веде постапка за оценување уставноста и законитос-
та на оспорените членови од Правилникот означен 
во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што пред Судот се постави прашањето за сог-
ласноста на оспорените членови 32 и 33 од означе-
ниот .Правилник со уставното начело на заемност и 
солидарност, за согласноста на оспорениот член 38 
со уставното начело на еднаквост и за спротивност 
на член 62 од Правилникот со член 129 став з и 
неговата согласност со член 47 од Законот за стан-
бените односи. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорените 
членови 32 и 33 од означениот Правилник е извр-
шено вреднување на основите за распределба на 
станови, при што по основот „правен основ за ко-
ристење на станови“, односно за станбена состојба 
се добиваат најмногу 5 бода, по основите „просечни 
месечни примања по член на семејството“, „број на 
членови на семејството“, „хронично болни членови 
на семејството“ и „работен стаж“ се добиваат нај-
многу 10 бода, а по основот „сложеност и одговор-
ност на работи“ се добиваат најмногу 22 бода. Од 
тоа произлегува дека станбената состојба е најмалку 
вреднувана во одрос на другите основи. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/78 и 
27/86), самоуправно право е на работниците во орга-
низацијата на здружениот труд во самоуправен општ 
акт да ги утврдат основите и мерилата за распре-
делба на станови. При тоа утврдување треба да се 
имаат предвид придонесот во работата, работниот 
стаж и другите социјално-економски основи, а доми-
нантно влијание треба да има станбената состојба 
со цел да се обезбеди остварување на уставното на-
чело на заемност и солидарност. 

Со оглед на тоа што според оспорените одредби 
од член 32 и 33 од Правилникот станбената состојба 
нема доминантно влијание при распределбата на ста-
нови, туку такво влијание имаат другите основи, а 
особено сложеноста и одговорноста на работите и 
работните задачи, Судот утврди дека означените од-
редби, во делот во кој се определени мерилата по 
предвидените основи не се во согласност со уставно-
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то начело на заемност и солидарност изразено во 
Оддел И став 3 алинеја 6 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 
8 е извршено вреднување на основот „учество во 
НОВ“, но кој, во алинеја б се определени з бода за 
деца на паднати борци. 

Со оглед на тоа што во овие одредби е опреде-
лен одреден број на бодови при определувањето на 
редот на првенството за добивање на стан за работ-
ниците — деца на паднати борци, Судот утврди дека 
со тоа, при распределбата на станови, тие работни-
ци се ставаат во поповолна положба во однос на 
другите работници, односно дека овие одредби од 
П,равилникот не се во согласност со уставното наче-
ло на еднаквост изразено во Оддел II став з алинеја 
9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија. 

6. Судот ,исто така утврди дека во член 38 од 
Правилникот е предвидено станбен кредит да може 
да се додели на работници кои живеат во местото 
на седиштето на основната организација и во место-
то на седиштето на единицата на здружен труд, ако 
таа се наоѓа во урбанистичко подрачје на градот во 
кој е седиштето на единицата на здружен труд. 

Со оглед на тоа што според овој член од оспо-
рениот Правилник, станбен кредит може да добие 
само работник кој живее во местото на седиштето на 
основната организација и во местото на седиштето 
на единицата на здружен труд, Судот утврди дека 
со оваа одредба се исклучуваат од распределбата 
оние работници кои живеат вон од означеното под-
рачје, а се просторно во можност да доаѓаат на ра-
бота и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу ра-
ботниците, иако сите работници согласно член 21 од 
Уставот на СР Македонија и член 116 од Законот за 
здружен труд учествуваат во создавањето на сред-
ствата за заедничка потрошувачка сразмерно со при-
донесот што го дале во остварувањето на доходот 
на организацијата. 

7. Разгледувај/ќи го понатаму Правилникот, Су-
дот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено 
при распределбата на солидарни станови Комисија-
та да има право на работникот да му определи до 
10 бода по претходно прибавено мислење од „син-
дикалната организација — работна заедница“, ако 
тој се истакнува и дава поголем придонес во работа-
та, како и за развивање на самоуправувањето и ме-
ѓусебните односи со другите работници во органи-
зацијата. 

Со оглед на тоа што не се предвидени објективи-
зирани основи и мерила за вреднување на придо-
несот на секој работник, туку Комисијата ги утвр-
дува бодовите по претходно мислење на синдикална-
та организација, поради што оваа одредба од Пра-
вилникот не е во согласност со член 42 од Законот 
за станбени односи и е во спротивност и со член 
129 став 3 од Законот за здружениот труд. Воедно, 
Судот смета дека самоуправната активност и одно-
сот кон другите работници не можат да се предви-
дат како основ за распределба на станови. 

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

У. бр. 278/86 
8 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

474. 
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 не-
говите одлуки, на седницата одржана на 15 април 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 6 и 25 став 2 и 3 
од Самоуправната спогодба за меѓусеб,ните права, 
обврски и одговорности на Сојузот на организациите 

за физичка култура на Македонија и Работната за-
едница — заедничка стручна служба на Сојузот на 
организациите за физичка култура на Македонија 
(„Службен гласник на СОФКМ" бр. 1-12/81). 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 85 од Статутот на Со-
јузот На организациите за физичка култура на Ма-
кедонија („Службен гласник на СОФКМ" бр. 1-12/80). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Сојузот на орга-
низацијата за физичка култура на Македонија“. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод подне-
сени претставки со решение У. бр. 31/85 од 26 фев-
руари 1986 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актите означени во точ-
ките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што во оспорените членови 85 од Статутот и 6 
од Самоуправната спогодба е предвидена неспоивоста 
на вршењето на функцијата делегат во конференци-
јата на Сојузот, Одборот за самоуправна контрола, 
конференциите и одборите на самоуправната контро-
ла на здружените организации со својство на работ-
ник во Работната заедница — заедничка стручна 
служба на Сојузот, како и затоа што во член 25 од 
Спогодбата, согласност за вршење на дополнителна 
работа на работниците во Работната заедница дава 
раководителот на Работната заедница. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 6 од 
Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обвр-
ски и одговорности на Сојузот на организацијата за 
физичка култура на Македонија и Работната заед-
ница е предвидено дека е неспоиво вршењето на 
функцијата делегат во Конференцијата на Сојузот, 
Одборот на самоуправната контрола на Сојузот, ка-
ко и на конференциите и одборите на самоуправ-
ната контрола на здружените организации со свој-
ство на работник во работната заедница. Судот исто 
така утврди дека Работната заедница врши работи 
само за органот на Сојузот на организацијата за фи-
зичка култура на Македонија и за здружените ре-
публички сојузи, но не и за здружените организации 
кои се пониски од Републичките сојузи. 

6. Уставот на СР Македонија во член 206 покрај 
правото на работниците, работните луѓе и граѓа-
ните да избираат и да бидат избрани за делегати во 
собранијата на општествено-политичките заедници и 
да избираат и да бидат избрани во делегација за тие 
собранија (став 1 и 2), во ставот з го утврдува и пра-
вото на работникот во организацијата на здруже-
ниот труд, како и на работниот човек во сите обли-
ци на здружувањето на трудот, средствата и интере-
сите, без оглед на годините на животот да избира и 
да биде избран за член односно за делегат во орга-
нот на управување на организацијата. Од друга стра-
на, пак, во Оддел И став 10 од основните начела на 
Уставот на СР Македонија е предвидено дека зара-
ди остварување и усогласување на своите интереси и 
самоуправните права во согласност со општите инте-
реси на социјалистичкото општество како и заради 
вршење определени општествени работи и развива-
ње на разновидни активности, работните луѓе и гра-
ѓаните слободно се здружуваат во општествено-поли-
тички и други општествени организации и здружени-
ја на граѓани, како составен дел на социјалистичкиот 
самоуправен систем. 

Во Законот за општествени организации и здру-
женија на граѓани („Службен весник на СРМ“ бр. 
32/83) освен за лицата утврдени во член 24 ^лица на 
кои им е изречена мерка на безбедност забрана на 
вршење професија, дејност или должност, кои се 
осудувани за определени кривични дела односно каз-
ни кои имаат за последица на осудата забрана на 
учествување во основање општествена организација и 
слично), не постои ограничување на пасивното изби-
рачко право на членовите на општествените органи-
зации во' смисла на неспоивоста на функцијата деле-
гат во органот на општествената организација со 
други функции или работни задачи, па ни со свој-
ството на работник во стручната служба на органи-
зацијата. . 
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Од изнесените уставни и законски одредби 
произлегува, според мислењето на Судот, дека оства-
рувањето на избирачкото право на работните луѓе се 
однесува и за овие организации, како еден од обли-
ците за остварување на нивните интереси и потреби 
за развивање на разновидни активности. 

Во врска со ова. Судот ја имаше во предвид и 
одредбата од член 155 став 5 од Уставот на СР Ма-
кедонија која што се однесува на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници како и целината на 
главата V од Уставот за собранискиот систем кој го 
изразува општото начело на неспоивост на управу-
вачките и извршните функции во општествено-поли-
тичкиот систем. Тоа, начело е изразено и при избо-
рот на делегати во Работничкиот совет во организа-
циите на здружениот труд (член 493 од Законот за 
здружениот труд), на негова примена упатува и член 
11 став 1 од Законот за општествените организации 
и здруженија на граѓани според кој органите на оп-
штествена организација се избираат врз делегатски 
основи. 

Со оглед на тоа што во член 6 од оспорената 
Самоуправна спогодба е утврдено неспоивост на 
функцијата делегат со својство на работник во .Ра-
ботната заедница на Сојузот на организациите за 
физичка култура на Македонија во органите на 
СОФКМ и здружените сојузи на кои стручната служ-
ба не врши работи и не одговара пред нив се огра-
ничува пасивно избирачко право на работниците во 
стручната служба на Сојузот на организациите за 
физичка култура на Македонија, поради што Судот 
утврди дека тој не е во согласност со означените 
одредби од Уставот на СР Македонија. 

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 25 од 
означената Самоуправна спогодба е предвидено де-
ка работникот во Работната заедница може да врши 
работи во други организации на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници, освен 
работите во организациите за физичка култура и 
системот на натпревари, доколку тие работи не го 
попречуваат редовното и квалитетното извршување 
на работните задачи на работникот, доколку добие 
согласност за вршење на дополнителна работа. Спо-
ред став 2 на истиот член согласност за вршење на 
дополнителна работа дава раководителот на работ-
ната заедница. Во став 3, пак, од овој член е пред-
видено дека надоместокот на работникот остварен 
со дополнителна работа без согласност на раково-
дителот на Работната заедница, со завршната сметка 
на работната заедница ќе се распореди во Фондот 
за заедничка потрошувачка, 

Според член 209 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија, правата остварени врз трудот се неотуѓиви. 
Според член 35 од Законот за работните односи ра-
ботникот што е во работен однос со полно работно 
време во една основна организација, може по исклу-
чок, да работи во друга основна организација само 
до половината од полното работно време, под усло-
ви да е определен дефицитарен кадар или друг спе-
цијализиран работник и ако за дополнителната рабо-
та добие-согласност од работничкиот совет на основ-
ната организација во која работи со полно работно 
време и согласност од општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај сог-
ласноста за дополнителна работа на работниците во 
Работната заедница дава раководителот на Работ-
ната заедница, а не Советот на Работната заедница 
и со оглед на тоа што на работникот кој што врши 
дополнителна работа му е оневозможено да ги оства-
ри правата кои произлегуваат од трудот, Судот утвр-
ди дека о,спорената одредба не е во согласност со 
член 209 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 
35 од Законот за работните односи. 

8. Исто така, Судот утврди дека на 5 јуни 1986 
година е донесена Одлука за изменување и дополну-
вање на Статутот на Сојузот на организациите за 
физичка култура на Македонија. Меѓу другото, со 
оваа одлука е изменет член 85 од Статутот, кој сега 
гласи.- „неспоиво е вршењето на функцијата делегат 

во Конференцијата на Сојузот, Одборот на Самоуп-
равната контрола на Сојузот, конференц,иите и одбо-
рите на Самоуправната контрола на здружените ре-
публички спортски сојузи и организации на кои за-
едничката стручна служба на Сојузот ги врш,и орга-
низационите, стручните, материјално-финансиските, 
административно-технички и општи работи со свој-
ство на работник во Работната заедница — заедничка 
стручна служба на Сојузот на организациите за фи-
зичка култура на Македонија“. 

Од изнесеното произлегува дека работниците во 
Работната заедница на Сојузот на организациите за 
физичка култура на Македонија не можат да бидат 
делегати само во органите на Сојузот на организа-
циите за физичка култура на Македонија и на здру-
жените републички сојузи и организации за кои 
стручната служба врши работи и работни задачи и 
за кои е одговорна, што значи дека тие можат да 
бидат делегати во органите на здружените органи-
зации кои се пониски од републичките сојузи и за 
кои стручната служба не врши стручни работи. Со 
оглед на тоа, Судот утврди дека оспорениот член е 
усогласен со Уставот поради што Судот оцени дека 
не постојат причини за натамошно водење на пос-
тапката. 

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

У. бр. 31/85 
15 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

475. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 29 
април 1987 година, донесе “ 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 135 став 6 и 136 

став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за самоуправно уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и на распределбата на средствата 
за лични доходи на Градежната работна организација 
„Пелагонија" во Скопје, донесена од работниците 
со референдум одржан на 25 октомври 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 252/86 од 11 февруари 1987 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 од оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што определувањето в,исината 
на отпремнина и остварувањето на правото на пен-
зионери работници да ги користат работничките од-
моралишта на Работната организација зависи од тоа 
дали работниот стаж е стекнат во или вон организа-
цијата 

4. На седницата Судот утврди дека во член 135 
став 6 е регулирано правото на пензионираните ра-
ботници да можат да ги користат работничките од-
моралишта доколку поминале на работа во Работ-
ната организација најмалку 15 години. 

Во член 136 став 1 и 2, пак, е регулирано пра-
вото на отпремнина на работниците кои одат во 
пензија, на тој начин што имаат право на отпрем-
нина во висина од двомесечен личен доход оства-
рен во последните 12 месеци, а работниците кои 
поминале на работа во Работната организација над 
20 години имаат право на “отпремнина во висина 
од тримесечен личен доход. 
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5. Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за 
здружениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основ за остварување на неговите пра-
ва, обврски и одговорности во здружениот труд 
Работејќи во здружениот труд со општествени сред-
ства работникот создава доход кој има општествен 
карактер, но исто така, работникот стекнува и ра-. 
ботен стаж кој има општествен карактер без оглед 
дали е стекнат во една или повеќе организации. 

Според член 118 од означениот Закон средства-
та за заедничка потрошувачка се користат за непо-
средна потрошувачка или за инвестициони вложува-
ња во објекти и опрема на заедничката потрошувач-
ка со кои се задоволуваат потребите на домување, 
исхрана, одморот, рекреацијата и други потреби на 
заедничката потрошувачка 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај ос-
тварувањето на одредени права е условено од дол-
жината на работниот стаич во организацијата, Су-
дот утврди дека оспорените членови се во спротив-
ност со Законот за здружениот труд. ' 

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

У. бр. 252/86 
29 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

476. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 29 април 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката бр. 01-68 за ис-

плата на теренски додаток на стручните лица во 
Ветеринарната станица во Тетово, донесена од Со-
бирот на работниците на 23 јуни 1981 година и 
Одлуката бр. .01-96, за зголемување на теренски до-
даток, донесена од Собирот на работниците на 13 
септември 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Ветеринарната станица на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У, 
бр. 16/86 од 8 октомври 1986 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на актите означени 
во точката 1 од ова решение. Постапката е пове-
дена затоа што се постави прашањето за согласнос-
та на оспорените одлуки со уставното начело на 
еднаквост, изразено во Оддел II став з алинеја 9 
од Уставот на СР Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во Одлуката 
бр. 01-68, е предвидена исплата на теренски дода-
ток за извршени работи на терен на подрачјето на 
амбулантите во Тетово, Теарце и Жеровјане. Тој 
додаток, според член 2 од Одлуката, се исплатува 
во фиксен износ од 800 динари на ветеринарните 
лекари, 600 динари на ветеринарните техничари и 
400 динари на ветеринарните болничари. 

Со Одлука бр. 01-96, пак, се зголемува означе-
ниот додаток на ветеринарните лекари на 5000 ди-
нари, а на ветеринарните техничари и болничари 
на 4000 динари. 

5. Според оден 105 став 1 од Законот за здру-
жениот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот и за утврдување и распоредување на 
приходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/84), во 
трошоците за работење во основната организација, 
кои во целина се надоместуваат од вкупниот приход, 
спаѓаат и надоместоците за исхрана и сместување 
на терен. Според тоа. Судот смета дека е самоуправ-
но право на работниците, со самоуправен општ акт, 
да го утврдат надоместокот за исхрана и сместува-
ње на терен, меѓутоа, кога тоа право ќе го утврдат 

истото треба да се однесува за сите работници под 
еднакви УСЛОВИ, И единствени критериуми. 

Со оглед на тоа што во оспорените одлуки 
с предвидено надоместокот за терен да се испла-
тува во различна висина за работниците, Судот утвр-
ди дека тие не се во согласност со Уставното начело 
на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 
9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија. 

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

Бр. 16/86 
29 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

477. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 14 и 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, по јавната расправа, на седницага, 
одржана на 8 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 став 1 од Правилни-
кот за измени и дополненија на Правилникот за ра-
ботните односи и одговорност за вршење на работ-
ните обврски, донесен од Работничкиот совет на 
Работната заедница на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Куманово“ во Куманово, на седницата 
одржана на 28 септември 1983 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување закони-
тоста на член 128 точка 6 и член 134 став 1 од 
Правилникот за работните односи и одговорност за 
вршење на работните обврски, донесен од Работ-
ничкиот совет на Работната заедница на истиот Ком-
бинат на седницата одржана на 22 декември 1978 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означената работна заедница на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на член 128 точка 6 и на член 134 
став. 1 од Правилникот означен во точката 2 од^ 
оваа одлука. Постапката беше поведена и тоа за 
член 128 точка 6 затоа што оваа одредба, предви-
дувајќи ја злоупотребата на положбата или пречеко-
рувањето на даденото овластување како потешка 
повреда на работните обврски и на работната дис-
циплина, не го определува битието на оваа повреда, 
додека за член 134 став 1 постапката беше пове-
дена затоа што со него за повредата од член 128 
точка 6 е предвидена дисциплинската мерка преста-
нување на работниот однос, а не изрекување на 
парична казна. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека со 
'член 26 став 1 од Правилникот означен во точката 
1 од оваа одлука е изменет член. 134 од Правилни-
кот означен во точката 2 од оваа одлука, со тоа 
што е предвидена можноста мерката престанување 
на работниот однос да се изрече за потешките по-
вреди предвидени во член 128 точка 6 од овој пра-
вилник, освен за точката 14, што значи и за потеш-
ката повреда злоупотреба на положбата или прече-
корување на даденото овластување. 

Според член 179 од Законот за здружениот труд, 
со самоуправен општ акт работнииите во основната 
организација на здружениот труд ги утврдуваат по-
вредите на работните обврски што се сметаат за по-
лесни, односно за потешки повреди на работните 
обврски, а во член 194 став 2 од овој закон, по-
крај другото, злоупотребата на положбата или пре-
чекорување на даденото овластување е предвидена 
како потешка повреда на работните обврски. Со 
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член 197 став 1 од истиот Закон е предвидено дека 
мерката престанување на работниот однос може да 
се изрече за потешки повреди на работните обврски 
со потешки последици. 

Во новелираниот член 88 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 
3/83, 3/85 и 42/85), е предвидена мерката престанок 
на работниот однос поради повреда на, работните 
обврски, па, меѓу нив, во точката 3 е предвидена 
и повредата злоупотреба на положбата или даде-
ното овластување која предизвикала потешка после-
дица за работниците или процесот на трудот во 
основната организација. Меѓутоа, за повредата зло-
употреба на положбата или пречекорувањето на да-
деното овластување за која не е предвидено после-
дици, според член 196 од Законот за здружениот 
труд, може да се изрече - дисциплинската мерка па-
рична казна. 

Со оглед на тоа што со член 26 став 1 од Пра 
вилникот означен во точката 1 на оваа одлухса за 
потешката повреда на работните обврски злоупот-
реба на положбата или пречекорувањето на дадено-
то овластување е предвидена дисциплинската мерка 
престанување на работниот однос, без оглед на по-
следиците, Судот смета дека оваа одредба е во 
спротивност со член 196 од Законот за здружениот 
труд. 

6. Судот, потоа, утврди дека од престанокот на 
важењето на член 134 став 1 од Правилникот озна-
чен во точката 2 на оваа одлука (28 септември 1983 
година), до поведувањето на постапката, а тоа зна-
чи до поднесувањето на претставката (29 „ јануари 
1986 година), поминало повеќе од една година, Су-
дот смета дека, согласно член 419 став 2 од Уста-
вот на СР Македонија, нема процесни претпоставки 
за натамошно водење на постапката за оценување 
законитоста на оваа одредба. Поради тоа, Судот, 
согласно член 14 став 1 алинеја 4 и 5 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
одлучи да ја запре постапката. 

7. Судот, најпосле, утврди дека битието на по-
тешката повреда злоупотреба на положбата или пре-
чекорување на даденото овластување доволно е пре-
цизирано во член 128 точка 6 од Правилникот оз-
начен во точката 2 на оваа одлука, па нема потреба 
тоа посебно да се прецизира. Имено, за поблиското 
прецизирање на битието на оваа повреда, според 
мислењето на Судот, треба да се тргне од описот 
на работите и работните задачи на секој работник. 

Со оглед на тоа што во член 128 точка 6 од 
Правилникот означен во точката 2 на оваа одлука 
битието на потешката повреда злоупотреба на по-
ложбата или пречекорување на даденото овластува-
ње доволно е прецизирано, па нема потреба од по-
себно негово прецизирање, Судот смета дека оваа 
одредба не е во спротивност со член 179 и 194 
став 1 од Законот за здружениот труд, поради што, 
согласно член 14, став 1, алинеја 1 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, одлучи да ја запре постапката. 

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

У бр. 26/86 
8 април US7 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

478. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
д април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 01-457/1, за изме-
на и дополнување на планот за реализација на град-
скиот центар на Урбанистичката единица број 5, до-
несена од Собранието на општина Ресен на 31 ја-
нуари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина 
Ресен“. 

3. Уставниот суд на. Македонија, со решение У. 
бр. 177/76 од 25 февруари 1987 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на Одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа што при донесувањето на оспорената 
Одлука не е организирана јавна расправа. 

4. На седницата Судот утврди дека означената 
Одлука како нацрт-акт, била усвоена од Комитетот 
за урбанизам, сганбено-комунални и имотно-правни 
работи на 11 март 1985 година и од Извршниот со-
вет на Собранието на општина Ресен, на седницата 
одржана на 29 мај 1985 година Исто така, Судот 
утврди дека нацрт-Одлуката била ставена на јавен 
увид од 3 до 18 јуни 1985 година, за што била пос-
тавена и книга за забелешки во која работните лу-
ѓе и граѓаните имале можност да даваат' мислења 
и забелешки. Понатаму, Судот утврди дека јавна 
расправа не е организирана од причини што во те-
кот на траењето на јавниот увид не се ставени ни-
какви забелешки, па Извршниот совет на Собрание-
то ја утврдил означената Одлука како предлог-акт 
на 17 јануари 1986 година, која на 31 јануари 1986 
година е усвоена од Собранието на општината 

4. Според член 31 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/85), просторн,иот и урба-
нистичкиот план задолжително се ставаат во фаза-
та нацрт на план, на јавен увид и јавна расправа, а 
постапката за обезбедување на јавен увид и јавна 
расправа ја утврдува собранието на општината. Со 
член 34 од овој закон е предвидено дека просторен 
односно урбанистички план донесува собранието на 
општествено-политичката заедница. Исто така, спо-
ред член 37 од овој закон, просторните и урбанис-
тичките планови можат да се изменуваат и допол-
нуваат доколку е тоа неопходно заради нивно усог-
ласување со целите и задачите утврдени во средно-
рочните планови за општествено-економскиот развој 
или порад,и дејство на виша сила, а измените и до-
полнувањата на просторните и урбанистичките пла-
нови се вршат на начин и постапка пропишани со 
овој закон за нивното донесување. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка измените и дополнувањата на урбанистичките пла-
нови се вршат во постапка пропишана во закон ка-
ко и за нивно донесување, односно во постапка со 
која ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира 
јавна расправа, независно од тоа' дали во текот на 
одржувањето на јавен увид имало или не забелеш-
ки на нацрт-Одлуката. 

Со оглед на тоа што при донесувањето на оспо-
рената Одлука е обезбеден ј!авен увид, но не е орга-
низирана јавна расправа, Судот утврди дека озна-
чената одлука не е донесена во согласност со озна-
чените одредби од Законот. 

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

У. бр. 177/86 
8 април 1987 год,ина 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

163. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 17 став 1 алинеја 2 од Статутот на 
Републичката СИЗ за здравствена заштита („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 33/85), а во врска со член 
5 став 4 од Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените средства на ОПЗ 
и СИЗ од општествените дејности за потрошувач-
ката во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/87), 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита, на одделни сед-
ници, со рамноправно одлучување на Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — работници 
и Соборот на делегатите даватели на услуги на ра-
ботниците од здравствените организации од 15 мај 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИ 
СИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 
1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 на Одлуката за утврдување висината 

и начинот на обезбедување средства за солидарно 
остварување на задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението на СР Македонија за 
1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/86) 
бројот „0,16" се заменува со бројот „0,13". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а (ќе се 
применува од 1 мај 1987 година. 

Бр. 08-1083/1 
15 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Димитар Котевски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

164. 
Врз основа на член 28. а во врска со член 39 

од Законот за избор на членовите на делегациите 
и на делегатите во собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81 и 3/86), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПАТИШТА 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на делегати' во Собранието на Републичката СИЗ 
за патишта од Општинската СИЗ за патишта — 
Тетово, наместо делегатот Стевица Божиноски, на 
кој поради изборот за секретар на Собранието му 
престанува изборот за член на делегацијата, а со 
тоа и на делегат во Собранието на Републичката 
заедница за патишта. 

II 
Дополнителните избори за делегати во Собра-

нието на Републичката СИЗ за патишта од ОСИЗ 
- Тетово ќе се одржат на 25 јуни 1987 година, 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“ а пропиша-
ните рокови ќе течат од 25 мај 1987 година. 

Бр. 14-2/10-6 
25 ма ј 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Љубомир Радовиќ, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

БИТОЛА 
165. 

Врз основа на член 100 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Битола („Служ-
бен гласник на општината Битола“ бр. 16/84), Со-
бранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Битола, на седницата одржана на 29 декем-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравствената заштита на зем-

јоделците во општината Битола за 1987 година се 
определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приходи) се плаќа-. 

а) по стапка од 22% на катастарски приход; 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

а) по 3.ооо,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено со придонес на катастарски при-
ход,-

б) по 10.ООО,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството не е задолжено со придонес на катастарски 
приход. 

3. За секој член, односно осигурено лице од 
точката 1 и 2 на оваа одлука, по 2.000 динари па-
ушал. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствената заштита и тоа: 

1. за задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за другите права, од здравствената заш-
тита на земјоделците — 25%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-1444/24 од 25 декември 
1985 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 
1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-2700/26 
29 декември 1986 година 

Битола 
Собор на делегати корисници 

на услуги — земјоделци 
Претседател, 

Менде Симоновски, с. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател 
Василка Размовска, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО - Битола 
Претседател, 

Владо Хаџиевски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РАДОВИШ 
166. 

Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ“ бр. 5/74) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за 
култура, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 20 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ОД ПРИДОНЕС 

НА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Во 1987 година се утврдува стапка на придонес 

за култура и тоа: 
1. придонесот од доходот на стопанството од 

0,60% се намалува на о,зо0/о; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството, 0,20%. 
Член 2 

Организациите на здружен труд од основното 
образование \(12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита (13024), како и ОЗТ 
Здравствен дом — Радовиш (13) се ослободуваат од 
плаќање на придонес за култура. 

За организациите на здружен труд од опште-
ствена заштита на децата (130211) се утврдува стап-
ка на придонес од 70% од стапката во член 1 и ќе 
изнесува ОД40/о. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-19 
20 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Димитар Бошнаков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - РАДОВИШ 
167. 

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ“ бр. 9/78), член 219 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование, член 
55 од Законот за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 став 
10 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно 
образование и општествена заштита на децата — 
Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 22 април 1987, година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНР1Е И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - РАДОВИШ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

I. Дејност основно воспитание и образование 

Член 1 
Во 1987 година се утврдува стапката на придоне-

си за основно образование и тоа: 
1. придонесот од личен доход од работен однос 

ЕО стопанството по стапка од 5'0/о се намалува на 
4 , 5 % ; ^ ! 

2. придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанството по стапка од 5'% се намалува 
На 4,5%; 

3. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
ОД 2 % ; 

4. придонес од самостојно вршење на занаетчи-
ска дејност, по стапка од 5%. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита i(13024) и ОЗТ Здрав-
ствен дом — Радовиш (13) се ослободуваат од пла-
ќање придонес за основно образование. 

За организациите на здружен труд од општестве-
на заштита на децата (130211) се утврдува стапка на 
придонес 70% од стапката од член 1 и ќе изнесу-
ва 3,5%. 

II. Дејност општествена заштита на децата 

Член 3 
Во 1987 година се утврдуваат стапки на придо-

нес за општествена заштита на децата и тоа: 
1. придонесот од личен доход од работен однос 

во стопанството по стапка од 1,60% се намалува 
на 1,50'%; 

2. придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанството по стапка од 1,60% се намалува 
на 1,50%. 

Член 4 
Организациите на здружен труд од основното об-

разование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита '(13024) и ОЗТ на 
Здравствен дом — Радовиш (13), се ослободуваат од 
плаќање на придонес за општествена заштита на 
децата. 

За организациите на здружен труд од општествен 
ната заштита на децата (130311) се утврдува стапка 
на придонес од 0,70%. од стапката во член з и ќе из-
несува 1,20%. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-80 
22 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Младен Митев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ 
168. 

Врз основа на член 17 од Статутот на ОСИЗ за 
физичка култура — Радовиш, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 21 април 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИЗ ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА - - РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување средства за физичка култура за 

1987 година се утврдува висина на придонеси и тоа: 
— од доход на стопанството од 0,30% се нама-

лува на 0,15%; 
— од бруто личен доход на нестопанството — 

0,20%. 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) . и социјалната заштита (13024) и ОЗТ Здрав-
ствен дом — Радовиш (13), се ослободуваат од пла-
ќање придонес. 

За организациите на здружен труд од опште-
ствената заштита на децата (130211) се утврдува стап-
ка во износ од 0,14%. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ 
и ќе се применува од 1 април 1987 година. 

Бр. 02-27 
22 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Кирчо Сусинов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

169. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 21 април 1987 година, донесе 

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

НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1987 година се определува во ви-
сина од 8'0/о од бруто личниот доход и другите при-
мања, во кои се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на осигурениците од 
4% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што припаѓаат над задолжителните 
видови и на другите права од здравствена заштита 
од 4'%. 

Стапката на придонес за здравствена заштита во 
случај на несреќа на работа и заболувања од профе-
сионални болести се определува во висина од: 

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат 
придонесите на здравствена заштита од став 1 од 
овој член за организациите на здружен труд и дру-
гите организации и заедници кои остваруваат доход. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 
0201-78/9 од 1986 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 

Бр. 0201-173/6 
21 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Димитров, с. р. 

170. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, 
Собранието на Заедницата, на заедничка седница на 
Соборот на корисници на услуги — земјоделци и 
Соборот на даватели на услуги, одржана на 21 април 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАР-
СКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО 
ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОС-
ТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход на земјоделците се одредува в'о износ од 25'%, 
во кој се содржани: 

— стапка на придонес за задолжителни видови 
на здравствена заштита од 13% и 

— стапка на придонес за правата на здравстве-
на заштита и за другите права над задолжителните 
видови од 12%. 

Паушалниот придонес за здравствена заштита 
се одредува во износ од 2.000 динари по член на 
домаќинство годишно 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат 
паушален придонес за здравствена заштита по 5.000 
динари по член на домаќинство годишно и тоа: 

— 3.000 динари на име придонес за задолжител-
ните видови на здравствена заштита и 

— 2.000 динари на име придонес за здравстве-
на заштита за другите права над задолжителните ви-
дови на здравствена заштита. 

Од средствата предвидени во член 1 точка 1 и 2 
од Одлуката 20'% ќе се издвојува за покривање на 
загуба во фондот за земјоделско осигурување од 
претходната година. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката на оваа заедница 
бр. 0201-78/11 од 3. III. 1986 година. 

Член 3 
Одлуката 'влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 

Бр. 0201-173/7 
21 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Димитров, с. р 

171. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската заедница за здравствена заш 
тита — Радовиш, а во врска со член 5 од Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности за потрошувачката во 1987 
година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/87), Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита — Радовиш, 
на седницата одржана на 21 април 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува стапката на придонеси за здравстве-

на заштита на работниците во ОЗТ, другите орга-
низации и заедници на бруто личниот доход од 8% 
на 7% од КОИ: 

- стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на осигурениците од 
4% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита што припаѓаат над задолжителните 
видови и други права од здравствена заштита од 3%. 

0,50% од основицата од која се пресметуваат 
придонесите на здравствена заштита од став 1 од 
овој член за организациите на здружен труд и дру-
гите организации и заедници кои остваруваат доход. 

Член 2 
Намалувањето на стапката на придонесите за 

здравствена заштита на работниците од бруто лич-
ниот доход од 8'% на 7% ќе се однесува на испла-
тени лични доходи во месец април 1987 година 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. IV. 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 

Бр. 0201-173/21 
21 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Димитров, с. р. 
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172. 
Врз основа на член 160 став 4 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 21 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПРЕ-
ДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-

ПИТУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА РАДОВИШ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се намалува стапката на придонеси за здравстве-

на заштита на организациите на здружен труд од 
предучилишното и основното образование и воспи-
тување за 1987 година на бруто личните доходи од 
8% на 4% од КОИ: 

— стапката на придонеси за задолжителните, ви-
дови на здравствена заштита на осигурениците од 
20/О И 

— стапката на придонеси за правата од здрав-
ствена заштита што припаѓаат над задолжителните 
видови и на други права од здравствена заштита 
од 2'%. 

0,50% од основицата од која се пресметуваат при-
донесите на здравствена заштита од остварениот 
доход. 

Член 2 
Одлуката за намалување на стапката на при-

донесите за здравствена заштита на бруто личниот 
доход од 80/о на 4'% влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година 
до 31. XII. 1987 година. 

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 0201-173/20 
21 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Димитров, с. р. 

173. 
Врз основа на член 160 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 21 април 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА 'ЗАШТИТА ОД БРУТО ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД И ДОХОД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободува од плаќање на придонес за здрав-

ствена заштита од 8% од бруто личниот доход и 
0,50% од доходот здравствената организација Здрав-
ствен дом — Радовиш. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година до 
31. XII. 1987 година. 

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 0201-173/19 
21 април 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Димитров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

174. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 
14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Ра-
довиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, 
на седницата одржана на 11 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИ-
СИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - РАДОВИШ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 

утврдување висината на стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1987 го-
дина. 

Член 2 
Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапките на придо-

несот од доходот на ОЗТ од 0,б010/о се намалува на 
0,30%. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 април 1987 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-16 
11 мај 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Павлина Стефанова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

175 
. 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 СИЗ за соци-
јална заштита — Струмица; Собранието на ОСИЗ за 
социјална заштита — Струмица донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА 
СТРУМИЦА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здружен 
труд, личниот доход од работен однос од нестопан-
ство, земјоделска дејност и самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обез-
бедуваат средствата на ОСИЗ за социјална заштита 
— Струмица за 1987 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се пла!ќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Струмица за 1987 го-
дина изнесуваат: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд, о,50%; 

— придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанство, о,20%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, 1,50'%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, 0,34%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од основното и 

средното насочено образование и социјалната зашти-
та ќе плаќаат придонес од личен доход од работен 
однос во висина од 50% од утврдената стапка во 
член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно ОДО /̂о. 

Организациите од општествената заштита на де-
цата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен 
однос во висина од 70% од утврдената стапка по 
член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14%. 
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Член 4 
Обврзници на придонесот на социјална заштита 

од доходот се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства, 
распоредени со Одлуката за утврдување на стопан-
ските и нестопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејноста од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружен труд од став 1 
на овој член претставува остварениот доход. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен доход од работен однос се работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос. 

Член 6 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен ЈЈОХОД се и работните луѓе што самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. 
Утврдување на наплатата на придонесот за социјал-
на заштита го врши Оделението за општествени при-
ходи на општината во роковите и на начин пропи-
шан со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 08-53/1 од 23. IV. 1986 
година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 08-18/1 
13 март 1987 година 

Струмица 
Претседател, 

Борка Тасева, с. р. 

Огласен дел 

Се повикува тужениот Атанас Бошков Мирчев-
ски да се јави во судот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, за истиот ќе би-
де поставен времен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI 
П. бр. 3008/86. “ (79) 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување пра-
во на сопственост по тужбата на тужителот Милоше-
виќ Јован од с. Кадино, СКОПСКО, застапуван од адво-
катот Делевски Димитар од Скопје, против тужениот 
Милошевиќ Петар Момир од с. Кадино, а сега со 
непозната адреса на живеење во Норвешка. Вредност 
на спорот 51.000 динари. 

Се повикува тужениот Милошевиќ Петар Момир 
од с. Кадино, сега со непознато живеалиште, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави своја-
та сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен застап-
ник кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, X. П. 
бр. 1137/87. (81) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка од страна на 
општината Центар за прогласување на исчезнато ли-
це Кадри Селим од Скопје за умрен. 

Се моли секој оној кој знае нешто. за лицето 
Кадри Селим и за неговиот живот или, пак ако 
истото е живо, да се јави во судот во рок од 3 ме-
сеци по објавувањето на свој оглас. Во спротивно, 
истото !ќе биде прогласено за умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
2 4 2 / 8 5 . (80) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 
дека во спорот за развод на брак помеѓу тужителот 
Сахипи Хајуш и тужената Фатиме Сахипи, со непоз-
нато место на живење, а порано живеела во с. Ра-
душа, Скопско, П. бр. 422/87, во смисла на член 84 
од ЗПП на тужената и е поставен привремен застап-
ник. За привремено застапување е назначен адво-
катот Екрем Али од Скопје кој ќе ја застапува ту-
жената се додека истата или нејзин полномошник 
не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, II П. 
бр. 422/87. 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I I - Скопје е за-
веден спор за утврдување на сопственост на недви-
жен имот по тужбата на тужителите Шабан Мусли 
и Хасан Мусли од Скопје, ул. „154" бр. 1, против 
тужениот Атанас Бошков Мирчевски од Скопје со 
непозната адреса на живеење, 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Ајвазовски Енвер од Скоп-
је, ул. „Маџари" бр. 9. против тужената Ајвазовска 
Зејнепа од Куманово, а сега на работа во Западна 
Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 
4.000 динари. 

Се повикува тужената Ајвазовска Зејнепа од Ку-
маново да се јави во Општинскиот суд Скопје II — 
Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рокот од 30 де-
на, ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII 
П. бр .1660/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за долг, по тужбата на тужителот Јаневски 
Сретко од Тетово против тужениот Сабит Вантов 
Рецепи од с. Нераште. Вредност на спорот 98.000 
дин. ^ I 

Бидејќи тужениот Сабит Рецепи сега се наоѓа 
во странство со непозната адреса се повикува истиот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да 
се јави во судот, да достави адреса или да овласти 
полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. 

Во спротивно, судот ќе му гостави привремен 
застапник кој ќе го застапува во постапката, пре-
ку Центарот за социјални работи 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 355/87 
од Тетово. 

Пред овој суд се води постапка за експропри-
јација на недвижен имот по предлог на предлага-
чот СО Тетово против Идризи Беќир, Идризи Џе-
вахир и Нухии Хаџер, сите од Тетово, а сега на 
привремена работа во Швајцарија со непозната ад-
реса. 

Се повикуваат лицата Идризи Беќир, Идризи 
Џевахир и Нухии Хаџер, сите од Тетово, а сега на 
привремена работа во Швајцарија со непознато ме-
сто на живеење, да се јават во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас во Општинскиот суд во 
Тетово, да достават своја адреса или постават свој 
полномошник. Во спротивно, на истите судот ќе им 
постави привремен старател кој ќе ги штити нив-
ните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 58/87. 
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Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за развод на брак на тужителката Пашоли 
Фадбарда од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 216, про-
тив тужениот Ќирмизи Атаји од Турција, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот Ќирмизи Атаји да се јави 
пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или да одреди свој пол-
номошник кој ќе ги штити неговите интереси пред 
судот. 

Доколку тужениот во определениот рок не се 
јави и не одреди свој полномошник, преку Центарот 
за социјални работи во Тетово ќе му биде поставен 
привремен старател кој што ќе го застапува пред 
судот до правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 617/87. 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата на доверителите на ликвидациониот должник 
за 29. VI. 1987 година во 8 часот во овој суд, соба 
бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 
5/87. (185) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за надомест на штета по тужбата на Покраинскиот 
завод за пензиско осигурување од местото Ланшут 
— СР Германија, против Џелили Фикри, Вахиде Аде-
ми, Селиме Џелили, Љатиф Џелили, Сабит Џелили и 
Фаик Џелили, сите од с. Д. Лешница. 

Се повикуваат тужените Сабит Џелили и Фаик 
Џелили, двајцата од с. Д. Лешница, а сега на работа 
во Германија со непозната адреса, да се јават во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или во истиот рок да одре-
дат полномошник. 

Доколку не се јават во судот ниту одредат свој 
полномошник, ќе им биде поставен привремен зас-
тапник што ќе ги застапува до правосилното окон-
чување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 602/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се повикуваат наследниците на покојниот Рама-
дан Јонузов Јашари од с. Кочилари, Титов Велес, да 
се јават при Општинскиот суд — Титов Велес во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во 
истиот рок да одредат свој полномошник кој ќе ги 
застапува. 

Доколку не се јават наследниците ниту одредат 
полномошник, преку Центарот за социјални работи 
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
1191/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Веле Силјановски од с. При-
билци, Демирхисарско, кој наводно умрел на 4. VIII . 
1969 година, во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Би-
тола. 

Се повикува секој друг кој што нешто знае за 
неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок судот ќе врши дока-
жување дека лицето Веле Сил јаноски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 155/87. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението Рл. бр. 5/87 од 18. V. 1987 година 
спроведува постапка за редовна ликвидација на лик-
видациониот должник ПТРО „Водно“ — Скопје, отво-
рена со Одлука на Собранието на општина Центар 
— Скопје, 08-4086 од 5. V. 1987 година. 

За Ликвидационен управител се именува Јосиф 
Гоцев од Скопје, булевар .,Авној“ бр. 48/11, стан 10, 
населба Јане Сандански. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот за отварање 
постапка за редовна ликвидација да ги пријават 
своите побарувања до Ликвидациониот совет со под-
несок во два примероци и со докази. 

Се повикуваат должниците да ги измират долго-
вите без одлагање. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението Рл. бр. 4/87 од 5. V. 1987 година 
ја спроведува постапката за редовна ликвидација на 
ликвидациониот должник Градежно-занаетчиската 
задруга „Брегалница“ — Скопје. 

За Ликвидационен управител се определува ли-
цето Лазески Методија од Скопје, ул. „Партизански 
одреди“ бр. 78, влез 5, стан 4. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на 'огласот за редовна лик- ' 
видација во „Службен лист на СФРЈ“ да ги пријават 
своите побарувања до Ликвидациониот совет со под-
несок во два примероци со докази. 

Се покануваат должниците своите долгови да ги 
измират без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата за 30. VI. 1987 година во 8 часот во овој 
суд, соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 
4/87. (186) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 107 од 9. VI . 1986 година, на регистарска 
влошка бр. 1-692-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на Општинската самоуправна 
интересна заедница на култура, физичка култура и 
техничка култура, Ц. О. — Берово, со следните по-
датоци : 

Дејност: 
12032, 120321, 120322, 120324 . 
12033, 120331, 
12034, 120341, 120364 
1204, 
12042, 120420. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

107/86. (583) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст штембил под назив: ,„Мес-
на заедница — с. Туденце, Тетово“ се огласува за 
неважен. (1700) 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Извид,нички одред „Мито Хаџи-Ва-
силев — Јасмин“ — Скопје се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Училиш-
те за средно образование „Браќа Миладиновци“ — 
Скопје“ се огласува за неважен. (2443) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Список на предмети за домаќинството што се 

увезуваат од странство на име Изеировски Усеин од 
Дебар се огласува за неважен. (1861) 

Чекови бр. 4010704 до 4010725 издадени од СОК 
— Скопје за Планинарско друштво „Металург“ — 
Скопје. (2346) 

Тековна сметка бр. 1550-03971-5, издадена од Ју-
гобанка — Скопје, на име Виолета Дамјановска, 
Скопје. (1503) 

Работна книшка на име Таип Луши, Гостивар. 
Работна книшка на име Трајче Петковиќ, Ку-

маново. (1516) 
Работна книшка на име Јасмина Муратоска, 

Струга. (1519) 
Работна книшка на име Тимотие Лазов, Него-

тино. (1522) 
Работна книшка на име Васко Кирезов, Штип. 
Работна книшка на име Шаќир Ајрушев, Штип. 
Работна книшка на име Јован Митев, Радовиш. 
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Работна книшка на име Нусрет Емрулаи, Гости-
вар'. (1581) 

Работна книшка на име Арун Ебиби, Куманово. 
Работна книшка на име Елица Бобановска, Ку-

маново. (1597) 
Работна книшка на име Зоран Дамески, Охрид. 
Работна книшка на име Неврус Етеми, Струга. 
Работна книшка на име Ило Костадинов, Штип. 
Работна книшка на име Анифа Мусевска, Штип. 
Работна книшка на име Ристо Наумоски, Охрид. 
Работна книшка на име Арсим Села, Струга. 
Работна книшка на име Рамадан Јаоски, Струга. 
Работна книшка на име Целоски Фензо, с. Пре-

шево, Македонски Брод. (1643) 
Работна книшка на име Даут Арифоски, Струга. 
Работна книшка на име Фетије Мемишоска., 

Струга. (1680) 
Работна книшка на име Ристе Башевски, Охрид. 
Работна книшка на име Снежана Мимова, Не-

готино. (1694) 
Работна книшка на име Војчо Темелков, Кочани. 
Работна книшка на име Стојна Пешевска, Крива 

Паланка. (1729) 
Работна книшка на име Јагода Паскоска, Струга. 
Работна книшка на име Змејкоски Мишко, с. 

Тополница, Македонски Брод. 
Работна книшка на име Сабит Рамадани, Тетово. 
Работна кншика на име Мирвет Идризи, Гости-

вар. (1770) 
Работна книшка на име Зекирја Рамадани, Ку-

маново. (1780) 
Работна книшка на име Славе Стојановски, Ку-

маново. (1781) 
Работна книшка на име Славко Дончевски, Охрид. 
Работна книшка на име Тоска Менсор, Охрид. 
Работна книшка на име Шефит Веселоски, 

Струга. (1784) 
Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-

ландово. (1786) 
Работна книшка на име Илмие Мемедова, Штип. 
Работна книшка на име Орце ѓеорѓиев, Кочани. 
Работна книшка на име Звонко Митров, Кочани. 
Работна книшка на име Владко Димитров, Ви-

ница. (1797) 
Работна книшка на име Томислав Илијевски, Ку-

маново. (1811) 
Работна книшка на име Рамчо Мемишовски, - Ку-

маново. (1812) 
Работна книшка на име Зоран Спасевски, Крива 

Паланка. , (1814) 
Работна книшка на име Џаферовски Адија, с. 

Пласница, Македонски Брод. ^ (1815) 
Работна книшка на име Симеон ѓорѓиевски, Те-

тово. (1822) 
Работна книшка на име Ферит Тоска, Струга. 
Работна книшка на име Саит Нуриши, Тетово. 
Работна книшка на име Славе Јовановски, Гос-

тивар. (1847) 
Работна книшка на име Јован Пејчиноски, Гос-

тивар. (1852) 
Работна книшка на име Златана Апостолоска, 

Гостивар. (1853) 
Работна книшка на име Демирали Јашари, Гос-

тивар. (1854) 
Работна книшка на име Виолета Догашиноска, 

Штип. ' (1856) 
Работна книшка на име Стојанче Арсовски, Ку-

маново. (1868) 
Работна книшка на име Чедомир Милковски, 

Куманово. (1869) 
Работна книшка на име Бранко Арсовски, Ку-

маново. (1870) 
Работна книшка на име Џелал Рустеми, Кума-

ново. ^ (1871) 
Работна книшка на име Драган Најкови^, Ку-

маново. (1897) 
Работна книшка на име Идриз Јахија, Куманово. 
Работна книшка на име Шешибе Малиќи, Тетово. 
Работна книшка на име Слободан Марковиќ, Те-

тово. (1936) 

Работна книшка на име Рате Манев, Штип. 
Работна книшка на име Стаменко Атанасов, Ра-

довиш. (1950) 
Работна книшка на име Тони Максимоски, Охрид. 
Работна книшка на име Фаредин Исеини, Охрид. 
Работна книшка на име Лени Николоски, Охрид. 
Работна книшка на име Шукри Речи, Струга. 
Работна книшка на име Роза Влајикиноска, 

Струга. (1963) 
Работна книшка на име Орхан Ибраими, Ку-

манов о. (1984) 
Работна книшка на име Ратко Димковски, Ку-

маново. (1985) 
Работна книшка на име Душко Гичевски, Ку^ 

маново. (1991) 
Работна книшка на име СИМСЈН Тренчески, Охрид. 
Работна книшка на име Лазо Павлов, Кочани. 
Работна книшка на име Мирјана Јонуз, Охрид. 
Работна книшка на име Рушитоски Руждија, с. 

Пласница, Македонски Брод. 1(2028) 
Работна книшка на име Роза Спасевска, Кума-

ново. (2059) 
Работна книшка на име Ангелов ѓорѓи, с. Ту-

ралево, Кратово. ,(2060) 
Работна книшка на име Идриз Мустафовски, 

Крива Паланка. (2061) 
Работна ,книшка на име Назми Сељмани, Гос-

тивар. (2077) 
Работна книшка на име Стојан Смилковски, Ку-

маново. (2090) 
Работна книшка на име Јонуз Таири, Струга. 
Работна книшка на име Нејет Ајдиноски, Струга. 
Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-

ландово. (2103) 
Работна книшка на име Алирами Кадриу, Тетово. 
Работна книшка на име Мирко Спиркоски, Те-

тово. (2113) 
Работна книшка на име Силвана Рафајлоска, 

Тетово. . (2117) 
Работна книшка на име Шабан Минахи, Тетово. 
Работна книшка на име Нефаил Беќири, Ку-

маново. 1 (2145) 
Работна книшка на име Кита Блажеска, Охрид. 
Работна книшка на име Убавка Митровска, Ку-

маново. (2155) 
Работна книшка на име Мустафоски Рамазан, 

с. Пласница, Македонски Брод. (2157) 
Работна книшка на име Шабан Шабани, Тетово. 
Работна книшка на име Нухи Адеми, Гостивар. 
Работна книшка на име Зоран Стаменковски, 

Крива Паланка. . (2176) 
Работна книшка на име Иванова Магдалена, ул. 

„Маркова“ бр. 14/2-8, Титов Велес. (2179) 
Работна книшка на име Жаклина Костадиновска, 

Титов Велес. (2181) 
Работна книшка на име Зоран Стоилов, Штип. 
Работна книшка на име Таир Исмаилов, Штип. 
Работна книшка на име Тоше Антевски, Кума-

ново (2209) 
Работна книшка на име Оливер Паскоски, Струга. 
Работна книшка на име Јовче Петровски, Те-

тово. (2213) 
Работна книшка на име Бранко Младеновски, 

Виница. (2218) 
Работна книшка на име Стојанчо Стојановски, Ку-

маново. (2250) 
Работна книшка на име Дестан Џемаиловски, 

Куманово. (2251) 
Работна книшка на име Винко Павлоски, Охрид. 
Работна книшка на име Иван Блажески, Охрид. 
Работна книшка на име Екрем Бајрамоски, Охрид. 
Работна книшка на име Џеврије Решитовиќ, 

Ресен. (2255) 
Работна книшка на име Трајанка Трајкова, ул. 

„Маркова“ бр. 6-1-4/4, Титов Велес. (2281) 
Работна книшка на име Берзат Ајдари, Гостивар. 
Работна книшка на име Милјана Михајлоска, 

Гостивар. (2289) 
Работна книшка на име Русе Кипријановски, Ку-

маново. (2297) 
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Работна книшка на име Милорад Тренчевски, 
Куманово. (2298) 

Работна книшка на име Сашо Миладиновски, 
Куманово. (2299) 

Работна книшка на име Речи Ѓезме, Струга. 
Работна книшка на име Арсим Колеци, Струга. 
Работна книшка на име Ранко Кочоски, Струга. 
Работна книшка на име Истрев Мустафоски, 

Струга. (2309) 
Работна книшка на име Звонко Ников, ул. „Бла-

гој Кирков“ бр. 72, Титов Велес. ,(2311) 
Работна книшка на име Садик Рамадани, Тетово. 
Работна книшка на име Сефет Шабани, Тетово. 
Свидетелство на име Сефет Шабани, Тетово. 
Работна книшка на име Хашим Аземи, Тетово. 
Работна книшка на име Крум Јосифов, Штип. 
Воена книшка на име Бесир Абдурахмани, с. Ми-

летино, Тетово. (1501) 
Тековна сметка бр. 18738/29 и чекови од бр. 

3133237 до 3133240, издадени од Стопанска банка -
Основна банка — Скопје на име Снежана Тодоров-
ска, Скопје. (1514) 

Воена книшка на име Џеладин Абази, с. Ново 
Село II, Тетово. (1523) 

Воена книшка на име Хатми Дервиши, с. Коро-
шишта, Струга. (1558) 

Чековна книшка бр. 22938-71 и загубени чекови 
бр. 3648724 до 3648730, издадени од Стопанска бан-
ка — Основна банка — Скопје на име Софка Не-
делковска, ул. „Ѓурчин Кокале“ бр. 47, Скопје. 

Воена книшка на име Абдулсаит Куртеши, с. 
Милетино, Тетово. (1578) 

Тековна сметка бр. 155003690-1 и чековите од бр. 
0545274 до 0545280 издадени од Југобанка — Основна , 
банка — Титов Велес на име Илија Босилков, Титов 
Велес. (1592) 

Воена книшка на име Благоја Спасовски, с. Бу-
ковљане, Куманово. (1595) 

Воена книшка на име Неби Незири, с. Делогож-
да, Струга. (1599) 

Воена книшка на име Звонко Јаневски, ул. „С. 
Тодоровски“ бр. 5, Тетово. (1650) 

Тековна сметка бр. 4058-6 и загубените чекови 
од бр. 0715375 до 0715380, издадени од Југобанка 
— Основна банка, Скопје на име Анета Петрова, 
Скопје. (1676) 

Воена книшка на име Петре Димитровски, ул. 
„Крушевска“ бр. 1, Тетово. (1696) 

Воена книшка на име Сами Пајазити, с. Гургур-
ница, Тетово. (1697) 

Возачка дозвола бр. 03-355/1, издадена од Оп-
штина Дебар на име Емин Хусеини, с. Нераште, Те-
тово. (1750) 

Воена к,нишка на име Блерим Ислами, Тетово! 
Воена книшка на име Руменче Стојаноски, ул. 

„Радојца Ковачевиќ“ бб. Кратово. (1833) 
Воена книшка на име Љубе Ангелковски, с. Ле-

шок, Тетово. (1884) 
Воена книшка на име Рами Муртезани, с.. Порој, 

Тетово. (1937) 
Воена книшка, издадена од ОНО — Делчево на 

име Ристе Миленков, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 32, Дел-
чево. (1949) 

Воена книшка на име Исмаил Мамутовски, ул. 
„К. Фетак“ бр. 12, Куманово. 

Воена книшка на име Макфирап Беќири, с. М. 
Речица. Тетово. (2002) 

Возачка дозвола, издадена од СВР - Тетово на 
име Бујадин Јосифовски, с. Брвеница, Тетово. (2034) 

Воена книшка на име Сафет Рамадани, с. Бого-
виње, Тетово. (2036) 

Воена книшка на име Сакип Арифи, с. Каме-
њане, Тетово. (2046) 

Тековна сметка бр. 04556-3, издадена од Југо-
банка — Основна банка Скопје, на име Ванчо Л а -
ковски, СкопЈе. (2087) 

Воена книшка, на име Димов Ристо, ул. „Маца 
Овчарова“ бр. 61, Титов Велес. (2100) 

Воена книшка, на име Стефков ѓорѓи, ул. „Бог-
дан Каракостев" бр. 60, Титов Велес. (2101) 

Воена книшка на име Гајур Љуме, ул. „155" бр. 
6, Тетово. (2110) 

Воена книшка на име Ќезмедин Алити, с. Слу-
пчане, Куманово. (2154) 

Воена книшка на име Ќиро Нушев, с. Бегниште, 
Кавадарци. (2158) 

Воша книшка на име Рамадани Брешко, ул. 
„И. Л. Рибар“ бб, Тетово. (2195) 

Воена книшка на име Фатмир Таири, ул. „Про-
биштип“ бр. 19, Тетово. (2227) 

Воена книшка на име Миленкоски Владимир, с. 
Д. Крушје, Македонски Брод. (2280) 

Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-
ландово. (2440) 

Работна книшка на име Зоран Илијевски, Крива 
Паланка. (2465) 

Работна книшка на име Иван Ангелески, Струга. 
Возачка дозвола и лична карта, издадена од 

СВР — Тетово на име Тони Србиноски, - ул. „Желез-
ничка“ бр. 6, Тетово. (2283) 

Воена книшка на име Нухи Иљази, с. Вешала, 
Тетово. (2317) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
„Маршал Тито“ на име Беличкова Лимонка, с. Ски-
мер, Делчево. (2335) 

Воена книшка на име Марко Самојловски, с. Вол-
ковија, Тетово. (2368) 

Штедна книшка бр. 40100-621-16-827102 40000-01-
01840-8, издадена од Југобанка — Основна банка 
— Скопје на име Јордан Смилев, Титов Велес. (2381) 

Сообраќајна книшка, рег. бр. БИ 735-04, издаде-
на од СУП — Босанка Круна на име Есад Братиќ, 
Гостивар. (2446) 

Возачка дозвола, издадена од СУП — Херцег Но-
ви на име Меметали Велији, Гостивар. (2450) 

Воена книшка на име Радослав Кировски, ул. 
„Љуба Божиновска“ бр. 64, Тетово. (2509) 

Воена книшка на име Живко Стефановски, с. 
Режановце, Куманово. . (2522) 

Сообраќајна дозвола бр. 77-06, издадена од СВР 
— Гостивар на име Африм Емри, ул. „Б. Кидрич" 
бр. 2/Ѕ, Гостивар. (2530) 

Воена книшка, издадена на име Јован Пашали-
ски, Берово. (2534) 

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 101-44 на име Бла-
гоја Сароски, Тетово (2552) 

Воена книшка на име Орце Тасев, ул. „153" 
бр. 9, Тетово. (2592) 

Возачка сообраќајна книшка на име Фикри Али-
ти, с. Ларце, Тетово. (2604) 

Воена книшка на име Зеќир Алили, с. Нераште, 
Тетово (2607) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени 
од УЦСО „М. М. Брицо“ на име Лазареска Весна, 
ул. „Методи М. Брицо“ бр. 17, Делчево. (2371) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Прилеп на 
име Крстески Борис, ул. „Октомвриска“ бр. 49, При-
леп. (2385) 

Воена книшка на име Драги Алексовски, с. Мла-
до Нагоричане, Куманово. (2387) 

Воена книшка на име Муарем Џеладини, с. Ораш-
је, Тетово. (2401) 

Работна книшка на име Ленка Јованоска, Ох-
рид. (2348) 

Работна книшка на име Асиф Зибери, Тетово. 
Работна книшка на име Биљаљ Ајвази, Тетово. 
Работна книшка на име Елисавета Митреска, Гос-

тивар. (2374) 
Работна книшка на име Славе Трајковски, Кума-

ново. (2385) 
Работна книшка на име Ремзија Ајрулаи, Тетово. 
Работна книшка на име Климе Климоски, Ох-

рид. (2406) 
Работна книшка на име Владо Костадиноски, Ти-

тов Велес. (2409) 
Работна книшка на име Стојче Тиков, Штип. 

(2416) 
Работна книшка на име Миланчо Златев, Штип. 
Работна книшка на име Илија Ефремов, Штип. 
Работна книшка на име Тоше хМитрев, Кочани. 
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Работна книшка на име Зија Казми, Куманово. 
Работна книшка на име Добре Јаневски, Крива 

Паланка. (2436) 
Работна книшка на име Душко Кнежевиќ, Валан-

дово. 
Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-

ландово. (2440) 
Работна книшка на име Зоран Илијевски, Крива 

Паланка. (2465) 
Работна книшка на име Иван Ангелески, Струга. 
Работна книшка на име Кујтим Адеми, Струга. 
Работна книшка на име Исен Јакупи, Тетово. 
Работна книшка на име Миомир Стевоски, Те-

тово. (2513) 
Работна книшка на име Марјан Зафиров, Штип. 
Работна книшка на име Селман Садики, Кума-

ново. (2546) 
Работна книшка на име Гоце Младеновски, Ку-

маново. (2547) 
Работна книшка на име Среќко Младеновски, 

Куманово. (2548) 
Работна книшка на име Абдураман Дешмир, 

Струга. (2551) 
Работна книшка, на име Трипуновски Боге, ул. 

„Румена Хаџипанзова" бр. 8-6, нас. Драчево, Скопје. 
Работна книшка на име Стојанка Ефтимова, Ра-

довиш. (2570) 
Работна книшка на име Џемаил Сејдија, Тетово. 
Работна книшка на име Натмир Беџети, Тетово. 

(2582) 
Работна книшка на име Секула Тупанкоски, Ох-

рид. (2602) 
Работна книшка на име Села Коласи, Струга. 
Работна книшка на име Имет Таири, Струга. 
Работна книшка на име Драгица Чакшиева, 

Штип. (2612) 
Работна книшка на име Панова Лиља, ул. „Ка-

раорман“ бр. 1, Титов Велес. (2426) 
Работна книшка на име Гоце Спироски, Охрид. 
Работна книшка на име Џафер Шаќири, Тето-

во. (2361) 
Работна книшка на име Мусљим Азири, Тетово. 
Работна книшка на име Мемет Ибраими, Тето-

во. (2366) 
Решение за одобрение за занаетчиски дуќан ѕи-

дар-фасадер бр. У. п. бр. 14-217 од 17. IV. 1986 год., 
издадено од СО — Карпош — Општински секрета-
ријат за стопанство и труд на име Иљаз Сулејмани, 
с. Буковиќ, Скопје. (2383) 

Работна книшка на име Раман Аземи, Кума-
ново. (2386) 

Работна книшка на име Селвије Селији, Гости-
вар. ^ (2388) 

Работна книшка на име Бранко Горгиев, Ко-
чани. (2390) 

Работна книшка на име Драги Наумов, Виница. 
Работна книшка на име Адем Сефула, Тетово. 
Работна книшка на име Стојан Апостолов, Штип. 
Воена книшка на име Џелал Узеири, с. Д. Ба-

њица, Гостивар, (2436) 
Штедна книшка бр. 012832197, издадена од Бео-

банка — Београд на име Ацо Трпоски, Охрид. (2472) 
Воена книшка на име Шефкет Алими, с. Д. Та-

теши, Струга. (2496) 
Воена книшка на име Сафет Бајрамовски, ул. 

„Боро Менков“ бр. 8, Куманово. (2524) 
Свидетелство за завршен испит, издадено од СУЦ 

„М. М. Брицо“ на име Илиевски Богдан, ул. „Питу 
Гули“ бр. 38, Делчево. (2580) 

Пасош на име Катица Ценева, ул. „Илинденска“ 
бр. 42, Радовиш. (2582) 

Пасош на име Олга Ценева, ул. „Илинденска“ 
бр. 42, Радовиш. (2583) 

Возачка дозвола на име Димитар Јорданов, ул. 
„Плачковица“ бр. 25, Радовиш. (2586) 

Воена книшка на име Заќир Алили, с. Нераште, 
Тетово. (2612) 

Работна книшка на име Миле Павловски, Крива 
Паланка. (2429) 

Работна книшка на име Неим Хани, Струга. 

Работна книшка на име Халит Тахири, Гости-
вар. (2434) 

Работна книшка на име Анастасов Мите, ул. „Бла-
гој Горев“ бр. 165/II/7, Титов Велес. '(2452) 

Работна книшка на име Азем Адеми, Скопје. 
Работна книшка на име Енвер Камбер, Охрид. 
Работна книшка на име Меадин Мемја, Кума-

ново. (2491) 
Работна книшка на име Драган Додески, Кума-

ново. (2492) 
Работна книшка, на име Тодороска Аница, Ма-

кедонски Брод. (2497) 
Работна книшка на име Јанушев Милан, ул. 

„Никола Карев“ бр. 9, Титов Велес. (2501) 
Работна книшка на име Стојна Давкова, Штип. 
Работна книшка на име Виолета Тасевска, Ку-

маново. (2525) 
Работна книшка на име Михаило Станисавлевиќ, 

Струга. (2527) 
Работна книшка на име Исо Речи, Струга. (2526) 
Работна книшка на име Емро Бајрамоски, Стру-

га. (2550) 
Работна книшка на име Фатмир Арифи, Кума-

ново. (2570) 
Работна книшка на име Аднан Исмаили, Кума-

ново. (2571) 
Работна книшка, издадена од Тетово на име За-

ф и р о в и Ѓорѓија, с. Брест, Македонски Брод. (2592) 
Работна книшка на име Жаклина Јовановиќ, Ку-

маново. (2596) 
Работна книшка на име Слободан Мицевски, Ку-

маново. (2597) 
Работна книшка на име Венцо Атанасов, Ко-

чани. (2622) 
Работна книшка на име Зоран Аневски, Кочани. 
Чек бр. Д 4565990 на износ од 150.000 динари, 

издаден од ЗСИЗ на становање на гр. Скопје, на име 
Амети Бе,кир, Скопје. 

Работна книшка на име Благојка Стојковиќ, Ку-
маново. (1550) 

Работна книшка на име Ацо Колевски, Кума-
ново. (1551) 

Работна книшка на име Ридван Селими, Кума-
ново. (1552) 

Работна книшка, на име Павловски Војчо, с. 
Габар, Крива Паланка. (1565) 

Работна книшка на име Драгослав Наумовски, 
Охрид. (1557) 

Работна книшка на име Крсто Крстов, Кочани. 
Работна книшка на име Стојчо Ристовски, Кри-

ва Паланка. (1571) 
Работна книшка на име Љупчо Богданоски, Кри-

ва Паланка. (1573) 
Работна книшка на име Демиров Моарем, ул. 

„Г. X. Панзов“ бр. 29, Титов Велес. (1575) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), 
Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода 
и Чаир објавуваат дека ќе се изврши 

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД 
СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови-

— 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 морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи, треба да ги достават до Собра-
нието на општината Чаир — Комисија за прашањата 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова соопштение. 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа 
од печат: 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО 

СО ПРЕДГОВОР 
И- СО ПРЕДМЕТЕН РЕГИСТАР 

— Второ изменеа и дополнето издание — 

Збирката содржи претежно сојузни прописи кои 
ја регулираат и примената на некои републички про-
писи и истата корисно ќе им послужи на органите 
на управата во републиките, односно на општин-
ските и републичките органи на правосудството, ор-
ганите па управата за внатрешни работи, како и на 
ОЗТ од стопанството. Познавањето на овие прописи 
се јавува како потреба и за граѓаните воопшто, а 
посебно за оние на привремена работа во странство, 
за организациите на здружен труд што развиваат 
стопанска и техничка соработка со странство, како 
и дипломатско-конзуларните и стопанските претстав-
ништва во странство. 

Во збирката се внесени измените и дополнува-
њата на два значајни прописи: Законот за вложува-
ње на средства на странски лица во домашни орга-
низации на здружен труд и Законот за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и за прибавување и отстапување материјално 
право на технологија помеѓу организациите на здру-
жен труд и странски лица. 

Збирката ја приготви д-р Тодор Џунов, профе-
сор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 2.000 динари 

Збирка на прописи: 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 

З А К О Н 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Збирката ги содржи Законот за заштитата при 
работа, Законот за инспекцијата на трудот, Упат-
ството за начинот на вршењето преглед во органи-
зациите и кај работодавачите, Упатството за вршење 
увид на смртни случаи, колективни и потешки пов-
реди на работа и Упатството за образецот на леги-
тимацијата на инспекторот на трудот. 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник па СРМ, 91000 Скопје, а уплати се вршат 
на жиро сметка 40100-603 12498. 

СОДРЖИНА 

469. Одлука за дополнување на 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 Ма-
кедонија во 19.87 година — — — — — 433 

470. Одлука за образување и состав на Ко-
мисија на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија за нуклеарна енергија 433 
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за начинот на утврдување на основицата 
за пресметување на обврската по осно-
ва на средствата на Фондот на федераци-
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439 

472. Упатство за дополнување на Упатството 
за начинот на утврдување на основицата 
за пресметување на задолжителниот заем 
за Републичкиот фонд — — — — — 434 

473. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 278/86 ОД 8 април 1987 година — 434 

474. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 31/85 од 15 април 1987 година — 435 

475. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
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476. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 16/86 ОД 29 април 1987 година - 437 

477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 26/86 ОД 8 април 1987 година — 437 

478. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 177/86 ОД 8 април 1987 година — 438 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

163. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање висината и начинот на обезбедување 
средства за солидарно остварување на за-
должителните видови на здравствена заш-
тита на населението во СР Македонија за 
1987 година — — — — 

164. Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на делегат во Собранието 
на Републичката СИЗ за патишта' — — 
БИТОЛА 

165. Одлука за придонесите за здравствена 
заштита на земјоделците во општината 
Битола за 1987 година — — — — — 439 
РАДОВИШ 

166. Одлука за утврдување на стапките од при-
донес на ОСИЗ за култура — Радовиш за 
1987 година — — — — — — — — 440 

167. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за ОСИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата — Радовиш 
за 1987 година — — — — — — — 440 

168. Одлука за утврдување висината на стап-
ките за обезбедување на средства на ОСИЗ 
за физичка култура — Радовиш за 1987 
година — — — — — — — — — 440 

169. Одлука за стапките на придонесите за 
здравствена заштита на работниците за 
1987 година — — — — — — — — 441 

170. Одлука за стапката на придонесот за ка-
тастарскиот доход и паушалниот придонес 
по осигуреник за здравствена заштита на 
земјоделците што вршат земјоделска деј-
ност со средства за работа над кои пос-
тои право на сопственост за 1987 година 441 

171. Одлука за намалување на стапките и та-
рифите на придонесите за здравствена 
заштита на работниците за 1987 година — 441 

172. Одлука за намалување стапките и тари-
фите на придонесите за здравствена заш-
тита на организациите на здружен труд 
од предучилишно и основно образование 
и воспитување од општината Радовиш за 
1987 година — — — — — — — — 442 

173. Одлука за ослободување од плаќање на 
придонес за здравствена заштита од бруто 
личниот доход и доход на здравствената 
организација Здравствен дом — Радовиш 
за 1987 година — — — — — — — 442 

174. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање висината на стапките на придонесите 
на ОСИЗ за социјална заштита — Радо-
виш за 1987 година — — — — — — 442 
СТРУМИЦА 

175. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за социјална заштита на општи-
на Струмица за 1987 година — — — 442 
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