
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата 

Сабота, 29 јуни 1985 
С к о п ј е 

Број 21 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 120 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

310. 
Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Из-

вршниот 'совет на 'Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81), а во врска со член 42, 
став 1 од Законот за станбени односи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/73), по претходно мислење од 
републичките органи и организации потписници на 
Самоуправната спогодба за заедничко користење на 
средствата од придонесот за станбена изградба од 
личните доходи на работниците во републичките 
органи и организации и во општествено-политичките 
организации, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕ-
НА ИЗГРАДБА ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите и на-

чинот на доделување станови за службени потреби, 
станови на користење и кредити за станбена изград-
ба во лична сопственост за потребите на функцио-
нерите, раководните работници и на работниците во 
републичките органи и организации (во натамошниот 
текст функционери, раководни "работници и работ-
ници) 

Член 2 
Како републички органи и организации, во сми-

сла на оваа одлука, се сметаат Собранието на СР 
Македонија, Претседателството на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
општествено -политичките организации на Република-
та, републичките органи на управата, републичките 
организации и републичките правосудни органи 

Под условите и начинот одредени .со оваа од-
лука се доделуваат станови за службени потреби, 
станови на користење и кредити за станбена изград-
ба во лична /сопственост на функционерите, раковод-
ните работници и работниците во работните заедни-
ци на републичките органи 

II ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПОТРЕБИ И СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ 

1. Доделување станови за службени потреби 

Член 3 
Стан за службени потреби може да се додели на 

функционер за привремено користење до престану-
вање на вршењето на функцијата 

Член 4 
Корисник на стан за службени потреби не се 

стекнува со станарско право на тој стан 
I 

Член 5 
Корисникот на станот за службени потреби по 

престанувањето на вршењето на функцијата, должен 
е да го ослободи станот во рок од 30 дена од денот 

на престанувањето на вршењето на функцијата, од-
носно на работине и задачите. 

Доколку функционерот ве постапи во 'согласност 
со одредбите на став 1 од ОВОЈ член, Комисијата по-
ведува постапка за присилно иселување 

Член 6 
Станот за службени потреби може да биде нена-

мерен , делумно или наполно наместен 
Во стан за службени потреби, што е делумно 

или наполно наместен, не може да се менуваат де-
лови од мебелот и другата опрема што е вградена 
во ТОЈ стан 

Член '7 
За доделување стан за службени потреби се из-

дава решение 
Договорот за користење на стан за службени 

потреби го склучува функционерот на кого му е̂  
даден станот и Управата за заеднички работи 

Со договорот од став 1 на овој член се утврду-
ваат условите и начинот на користење на станови за 
службени потреби а особено 

— висината на надоместокот за користење на 
станот односно гаражата, 

— висината на надоместокот и условите за ко-
ристење на мебелот и опремата, 

— плаќањето на комуналните давачки (греење, 
вода, електрика и друго), 

— времетраењето на користењето на станот 

Член 8 
При В!селувањето во- станот за службени потре-

би, корисникот на станот потпишува посебна призна-
ница (реверс) за користењето на мебелот и другата 
опрема во тој стан. 

При иселувањето од станот за службени потре-
би се прави записник во КОЈ се внесуваат податоци 
за состојбата на мебелот и на другата опрема во тој 
стан 

Корисникот на станот е должен штетата што ќе 
ја причини во станот за службени потреби или на 
мебелот и опремата во ТОЈ стан, да ја надомести 

Член 9 
На лицето на кое му се доделува стан за служ-

бени потреби, може да му се одобри привремено да 
престојува во Клубот на републичките органи и ор-
г анизации 

Лицето на к о ш му е одобрен привремен престој 
во смисла на став 1 од ОВОЈ член, учествува во тро-
шоците за престојот, во височина што ја утврдува 
Управата за заеднички работи 

2. Доделување станови на користење 

Член 10 
Стан на користење на функционер, на раководен 

работник и работник им се доделува врз основа на 
писмено барање 

Барањето од став 1 на овој член ги содржи 
следниве податоци 

— функцијата односно работите и задачите што 
ги обавува лицето и времето на траењето на ман-
датот, 

— бројот на членовите на семејното домаќин-
ство, нивната возраст, полот и здрав стен ата состојба; 

— дали има стан на користење и поблиски по-
датоци за ТОЈ стан, а особено за големината и лока-
цијата на станот, 
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— големината и локацијата на станот што бара 
да му биде доделен за користење. 

Барањето од став 1 оо сите потребни податоци 
и предлог за доделување до Комисијата го подне-
сува органот од член 2 на оваа одлука односно са-
моуправниот орган во работната заедница. 

(Покрај податоците од став 2 на овој член, под-
носителот на барањето е должен да даде и други 
податоци што се значајни за одлучување за доделу-
вање стан на користење, за должината на траењето 
на нерешеното станбено прашање, доколку се работи 
за тешка и трајна болест за здравствената состојба 
за својата и за здравствената состојба на членовите 
на неговото (семејство, за учеството во НОВ и ма-
теријалната состојба на барателот и членовите на 
неговото семејство. 

Член 11 
Стан на користење може да му се додели на 

функционер, раководен работник и работник кој : 
— нема стан или станбена зграда, куќа за од-

мор или имот од поголема (вредност, 
— користи стан и бара замена на тој стан за 

помал; 
— користи стан и бара замена на тој стан од 

иста големина, 
— користи стан и бара замена на тој стан за 

поголем, 
— обезбедува учество на сопствени средства. 
Под стан', во смисла на став 1 од овој член, се 

подразбира стан во општествена сопственост и стан 
ЕО лична сопственост. 

Стан на користење може да се додели на функ-
ционер, раководен работник и работник, доколку 
обезбеди сопствено учество. 

Учеството и висината на сопственото учество из-
несува до 2О10/о од вредноста на станот зависно од 
материјалната положба на корисникот на станот и 
членовите на неговото семејно дом.аќинство, доколку 
со закон или со друг самоуправен општ акт не е 
поинаку регулирано 

Комисијата од член 22 ќе ги утврди поблиските 
критериуми и мерилата за висината на 'сопственото 
учество 

Член 12 
При доделувањето станови за користење на функ-

ционери, на раководни работници и на работници 
ќе се води сметка ошбено за-

— функцијата односно работите и задачите што 
ли вршат и работниот придонес во решавањето на 
работите и работните задачи; 

— станбените услови; 
— должината на работниот стаж, 
— нерешеното станбено прашање; 
— бројот на членовите на семејното домаќин-

ство , 
— здравствената состојба на барателот и на 

членовите на неговото семејно домаќинство, доколку 
се работи за тешка и трајна болест, 

— учеството во НОВ, 
— материјалната положба на барателот и на 

членовите на неговото семејство 
Големината на станот може да изнесува до 20 

м2 по член на семејно домаќинство, со исклучок за 
едночлено семејство до 30 м2 и за двочлено семеј-
но домаќинство до 50 м2, но не повеќе од 100 м2, 
без оглед на бројот на членовите на семејното до-
маќинство 

Под должина на траењето на нерешениот стан-
бен проблем, во смисла на став 1 од овој член, се 
подразбира времето изминато од поднесувањето на 
барањето до републичкиот орган во кој ја врши 
функцијата, односно работата и работните задачи 

Под членови на семејно домаќинство, во смисла 
на став 1 од овој член, се подразбираат лицата што 
се сметаат за семејно домаќинство во смисла на За-
конот за станбени односи. 

При доделување стан на користење ќе се води 
сметка особено за големината на станот, за лока-
цијата и положбата на станот во зградата, за катот 
на кој се наоѓа 'станот, како и за другите околности 

што се од значење за здравствената состојба на ба-
рателот на станот и за здравствената состојба на 
членовите на неговото семејно домќинство . 

'По исклучок на одредбите од став 1, алинеја 6 
од овој член, на функционер може по негово барање 
да му се додели и поголем стан, при што ќе се 
води сметка за карактерот на функцијата односно 
за работите и задачите што тој ги врши и за дру-
гите суштествени околности што се од значење за 
вршење на таа функција односно на тие работни за-
дачи, односно до 20 м2 повеќе од површината што 
му следува по критериумите. 

Во согласност со критериумите на став 1 од 
овој член. органот од член 2 на оваа одлука односно 
самоуправниот орган на работна заедница утврдува 
листа на редослед за доделување станови за корис-
тење на функционери, раководни работници и работ-
ници (во натамошниот текст листа на редослед). 

Член (13 
За доделување стан н а користење се издава пис-

мено решение. 
Решението од став 1 на овој член ги содржи: 

името на лицето на кого му се доделува стан, него-
вата функција односно работите и задачите што ги 
врши, назначување на станот (зградата, улицата, бро-
јот на станот, површина на станот, бројот и датумот 
на решението). 

Врз основа на решението од став 1 на овој член 
се склучува договор за користење на станот со 
Здружената самоуправна интересна заедница на ста-
нувањето на град Скопје. 

Член 14 
На функционер, раководен работник и работник 

ако не му е решено станбеното прашање може да 
му се додели стан на користење. 

Член 15 
За доделување станови на органите од став 2 од-

лучува Комисијата од член 22. 
Во рамките на доделените станови од став 1 за 

доделување стан на користење на функционерите 
одлучува органот од член 2. 

Решението за доделување стан на користење врз 
основа на известување на органот го издава Коми-
сијата од член 22 на оваа одлука 

Член 16 
За доделување на станови на работните заедници 

на органите од член 22 одлучува Комисијата од 
член 22. 

За доделување стан на користење на работниците 
и рако водните работници во рамките на доделените 
станови на работната заедница на органот одлучува 
самоуправниот орган :под условите и на начин опре-
делени со самоуправните општи акти 

Решението за доделување стан на користење врз 
основа на одлуката на работната заедница на орга-
нот го издава Комисијата 

Заради подобрување на кадровската структура 
на работниците во републичките органи и органи-
зации, по предлог на органот Комисијата од член 
22 на оваа одлука може да додели одреден број 
станови на користење 

I I I ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ФУНКЦИОНЕРИ, 
РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ 

Член 17 
Н а функционерите, раководните работници и ра-

ботниците им се доделуваат кредити за станбена 
изградба за следниве намени: 

- за изградба и купување стан или станбена 
зграда во лична (сопственост, 

- за доградба и надградба на семејна станбена 
зграда во личка сопственост; 

—- за подобрување на условите на станувањето 
во стан или станбена зграда во лична сопственост и 
тоа за (адаптација на станот односно станбената 
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зграда, заради зголемувања да бројот на собите, 
одржување па кровната конструкција, воведување на 
парно греење, односно побрзување или поголема ре-
конструкција на основните комуналии инсталации). 

Член 18 
На функционерите, раководните работници и на 

работниците им се доделуваат кредити за следниве 
износи и под следниве услови -

— з,а купување и изградба на стан односно се-
мејна зграда во лична сопственост — до 30% од 
цената на станот односно станбената зграда и не нај-
многу до 20 м2 по член на семејното домаќинство, 
но не повеќе од 100 м2, 

— за доградба односно надградба на станбена 
зграда во лична сопственост — до 30'% од цената ања 
доградбата односно надградбата и тоа за површина 
со која, заедно со постојната површина на станбената 
зграда, не е поголема од 20 м2 по член на семејното 
домаќинство, но не повеќе од 100 м2. 

— за подобрување на условите на станувањето 
во стан односно станбена зграда во лична сопстве-
ност — до 25% од вредноста на работите на адап-
тацијата на станот или станбената зграда, 

— условите за доделување кредити во однос на 
рокот на отплатата и каматната стапка на кредитот 
не можат да бидат поповолни од условите за доби-
вање станбен кредит определени од банките. 

Член 19 
Право на станбен кредит имаат функционерите, 

раководните работници и работниците кои 
— не се носители на станарско право на стан 

во општествена сопственост, освен во 'случаи ако 
поднесат писмена изјава дека општествениот стан 
ќе го отстапат на давателот на станот, 

— немаат во лична сопственост стан односно 
станбена зграда, куќа за одмор или има имот од 
поголема вредност освен во случаите утврдени во 
член 17, алинеја 3 за (подобрување на условите за 
станувањето; 

— не (користеле кредит за станбена изградба во 
лична сопственост односно користеле кредит за оваа 
намена во помал од износот утврден со критериумите 
утврдени во член 18 од оваа одлука, 

— функционерите, раководните работници и ра-
ботниците кои имаат стан во лична сопственост од-
ношо станбена ограда, чија станбена површена е по-
мала од 20 м2 по член на семејно домаќинство 
з средствата им ое потребни за намените утврдени 
во член 17, алинеја 2, може да му се додели стан-
бен кредит под услов да немаат куќа за одмор или 
имот од поголема вредност 

Доколку член на семејното домаќинство на ба-
рателот на кредитот користи односно користел кре-
дит за намените од член 18 на оваа одлука на бара-
телот на кредитот може да му се одобри кредит во 
износ што заедно со кредитот на членот на семејно-
то домаќинство не го надминува износот -со овие 
критериуми. 

Член 20 
При одлучувањето за одобрување на кредити за 

станбена изградба во лична сопственост, приоритет 
имаат функционерите, раководните работници и ра-
ботниците кои немаат стан или станбена зграда во 
лична сопственост односно не се носители на ста-
нарско право на стан или станбена зграда во опште-
ствена сопственост, при што (ќе се води сметка за 
критериумите утврдени во членовите 12 и 18 од оваа 
одлука 

Член 21 
Барањето за доделување кредит за станбена из-

градба, функционерите го доставуваат до органот 
во КОЈ ја вршат функцијата а работниците и раковод-
ните работници до органот на самоуправувањето до 
работната заедница. 

Барањето од став 1 на овој член со сите потреб-
ни податоци и предлог за доделување го поднесува 
до Комисијата органот од член 2 односно самоуправ-
ниот орган во работната заедница. 

IV КОМИСИЈА ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊА ПРИ 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА 

Член 22 
Работите во врска со доделувањето на станови 

на функционерите, раководните работници и работ-
ниците врз основа на поднесените барања и мислење 
за утврдениот приоритет во својот орган односно во 
работната заедница, ги врши Комисијата за станбени 
прашања при Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија. 

Работите во врска со доделувањето кредити за 
станбена изградба на функционерите го врши Коми-
сијата за станбени прашања при Извршниот совет 
а работите во врска со доделувањето на кредити за 
станбена изградба за работниците и раководните ра-
ботници ги врши Комисијата утврдена со Самоуп-
равната спогодба за заедничко користење на сред-
ствата од придонесот за станбена изградба од лич-
ните доходи на работниците во републичките органи 
и организации и во општествено-(политичките орга-
низации 

'Стручните и административните работи за потре-
бите на Комисијата од став 1 на овој член ги врши 
Стручната служба на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за начинот и условите за давање 
станови на користење на функционерите што ги из-
бира односно именува С о б р а н и т о на СРМ и на 
функционерите во опшгеетвеио-политичките органи-
зации и Критериумите за условите и начинот на одо-
брување кредити од средствата од придонесот за 
станбена изградба од личните доходи на работниците 
и функционерите во органите и организациите што 
се финансираат од Републичкиот буџет, наменети 
за станбена изградба во лична сопственост. 

Член 24 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр 23-1906/1-84 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

311. 
Врз основа на член 95-а од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ", бр. 15/80, 26/80 и 18/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК 

ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

Член 1 
Оо (оваа одлука се пропишува вишната на посеб-

ниот надоместок што се плаќа за друмските моторни 
возила за давање техничка помош и информации на 
мотор ш и р аните учесници во сообраќајот и на јав-
ните патишта, за отстранување од јавните патишта на 
општеспвените возила и возилата во дефект, како и 
за други работи од значење за непречено и безбедно 
одвивање на 'сообраќајот на јавните патишта. 

Член 2 
'Посебниот надоместок што се плаќа за друмски-

те моторни возила изнесува: 
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1. За -патнички автомобили, автобуси 
и товарни моторни возила 150,00 дин. 

2. За мотоциклите 30,00 дин 

Член 3 
Посебниот надоместок се плаќа при регистрација 

на друмските моторни возила. 

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

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

Бр 23-873/1 
13 Јуни 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с р 

312. 
Врз основа на член 2 и 21 од Законот за евиден-

циите во областа на здравството („'Службен весник 
на СРМ" бр. 37/79), претседателот на Републичкиот 
комите! за здравство и социјална политика пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО 

ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
Со ова упатство се уредува 'начинот на водење 

па евиденциите во областа на здравството 

Член 2 
Евиденциите на податоците во областа на здрав-

ството се водат преку 
1. индивидуални извештаи, 
2 извештаи ,н:а организации и заедници 

Член 3 
Индивидуалните извештаи се следните 
1. за малигните заболувања — образец МЗС-01, 
2. за шеќерна болест — образец МЗС-02, 
3. за исхемична болест на срцето — образец 

МЗС-ОЗ; 
4. за бубрежна инсуфициенција — образец 

МЗС-04, 
5. за психози - образец МЗС-05, 
6. за алкохолизам и други зависности - образец 

МЗС-06; 
7. за професионални заболувања — образец 

МЗС-07, 
8. за ревматска треска — образец МЗС-08, 
9. за интокоикации (труења) - образец МЗС-09, 

10. за сообраќајниот травматизам — образец 
МЗС-10. 

Евиденциите се водат на обрасци кои се составен 
дел на ова упатство 

Член 4 
Извештаите на организациите и заедниците се 

следните 
1. извештај за потрошените парични средства за 

задолжителните видови на здравствена заштита — 
образец МЗС-,11, 

2. извештај за паричните средства за здравствена 
заштита на работниците, работните луѓе и граѓаните 
од Социјалистичка Република Македонија, кои се ле-
куваат во другите социјалистички републики и авто-
номни покраини и во странство — образец МЗС-12, 

3. Извештај за инвестиционите вложувања — об-
разец МЗС-13, 

4. Извештај за медицинските апарати и инстру-
менти чија набавна вредност изнесува над 50 ООО ди-
нари — образец МЗ'С-14 

Овие евиденции се водат на обрасците кои се 
составен дел на ова упатство. 

Член 5 
Во индивидуалните извештаи од член 3 став 1 

точка 1 до 10 од ова упатство се запишуваат општи 
и медицински податоци. 

Претходно се запишува називот на организаци-
јата на здружениот труд од областа на здравството 
(здравствена организација) која го доставува извешта-
јот и се пополнува матичниот брод кој што е одреден 
од Републичкиот завод за статистика при регистри-
рањето на истата. 

Организациона единица — се запишува називот 
на организационата единица во која се евидентира 
заболувањето, односно состојбата и се пополнува ред-
ниот број одреден од Републичкиот завод за статис-
тика при регистрирањето на здравствената организа-
ција, доколку се работи за организациона единица 
во состав. Ако редниот број не е одреден се запи-
шува ООО. 

Се запишуваат називите на местото и општината 
во која се наоѓа здравствената организација која го 
доставува извештајот Општината се шифрира спрема 
важечкиот список на општини и шифри издадени од 
'Сојузниот завод за статистика. 

Член 6 
Општите податоци се запишуваат на првата стра-

на на сите пропишани обрасци со член 3 и ги содр-
жат следните белези 

1. Име, презиме и претходно презиме дотолку е 
'изменето и единствен матичен број. 

Овој податок се зема од личната карта на бол-
ниот. 

2 'Пол, 
Полот е основно витално обележје со можни ме-

далите! и машки-женски Се заокружува бројот на 
соодветниот модалитет 

3. Ден, месец и година на раѓањето 
Денот, месецот и годината на раѓањето се запи-

шуваат од здравствената легитимација, односно од 
друга важечка исправа. 

4. Брачна состојба 
Податокот за брачната состојба се утврдува врз 

основа на изјава на болниот. Се заокружува бројот 
после модалиетот неженет-немажена, женет-мажена, 
вдовец-вдовица, разведен-радвед она. 

5 Занимање. 
Овој податок се запишува врз основа на изјава 

па болниот. 
Занимањето се запишува според решението за 

единствената стандардна класификација на занима-
њата („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/72 и 36/77) 

За активните лица се запишува потполниот на-
зив на занимањето што лицето го врши за стекну-
вање на средства за живот, како на пример, граде-
жен работник, ѕидар, дрводелец, машински инженер 
во послон за производство, машински инженер во про-
ектантско биро, машински инженер во орган на упра-
ва, милиционер, свештеник и др. Не е правилно за-
пишување на воопштени одговори како на пример' 
работник, службеник и др 

За лица кои не работат, а имаат лични приходи 
се запишува основот по кој го стекнува приходот, 
како на пример: пензионер, корисник на социјална 
помош и др. За пензионерите се запишува и занима-
њето што го вршеле пред пензионирањето на ист на-
чин како и ка ј активните лица. 

За издржуваните лица, односно лицата кои не-
маат сопствени приходи се запишува својството пора-
ди што се издржувани како на пример: домаќинка, 
ученик, студент, лице неспособно за работа и др 

За лица кои привремено се невработени се за-
пишува занимањето за кое е лицето оспособено, како 
на пример: наставник - невработен, металостругар 
— невработен, лекар —- невработен и др. 

6. Место и адреса на постојано живеење 
Се запишува адресата, називот на населено место 

и општината во која лицето живее. Овој податок се 
зема од здравствената легитимација односно личната 
исправа на болниот. 

7. Вид на здравствена заштита 
Се заокружува бројот на видот на здравствената 

заштита и тоа: 
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— задолжите л ен вид на здравствена заштита, 
— здравствена заштита на (работници која се 

остварува во обем договорен во рамките, односно 
преку СИЗ за здравствена заштита, 

— здравствена заштита на земјоделци која се 
остварува во обем договорен во рамките, односно 
преку СИЗ за здравствена заштита и 

— здравствена заштита што се обезбедува за 
случаи на несреќа при работата и професионални за-
болувања 

Ѕ Регистарскиот број на обврзникот на придоне-
сот содржи десет цифрени места. Првата цифра ја 
означува републиката следните три бројки ја озна-
чуваат општината, следните пет бројки ја означуваат 
основната организација на здружен труд, а десеттата 
бројка е контролна бројка Овој податок се зема од 
здравствената легитимација на болниот 

Шифрата на дејноста ја определува областа, гран-
ката, групата и подгрупата на дејноста на организа-
цијата или заедницата 

9' Назив на самоуправната интересна заедница, 
односно на друг обврзник КОЈ' ги поднесува прошо 
ците за дадената здравствена заштита, а се шифрира 
според кодексот на самоуправната интересна заедни-
ца (изготвен од Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита 

Член 7 
Медицинските податоци кои се запишуваат во ин-

дивидуалните извештаи од член 3 точки 1 до 10 на 
ова упатство се внесуваат како продолжение на оп-
штите податоци и почнуваат да се нумерираат со 
број 10 

Медицинските податоци се запишуваат на след-
нион начин 

1 Дијагноза' 
Се запишува полниот латински назив на заболу-

вањето односно повредата, в ш основа на комплетни 
клинички, лабораториски, рендгенски и други наоди 

Шифрата на дијагнозата се запишува со четири 
бројки, според важечката ревизија на Меѓународната 
класификација на болестите, повредите и причините 
за смрт и тоа за 

— малигните заболувања ол 140 0 до 208 9 и 
230 0 до 239 9, 

— шеќерна болест од 250 О до 250 9 и 2510, 
— исхемичко заболување на срцето од 410 0 до 

414 9 И 426 0 до 427 9, 
— бубрежн! инсуфициенција од 584 0 до 584 9 и 

585 и 586 
— ПСИХОЗИ ОД 2 9 0 0 'ДО 299 9, 
— алкохолизмот и други!е зависности од 303 О 

до 304 9, 
— професионалните заболувања се внесуваат ши-

фрите на професионалните болести утврдени со Оп-
штествениот договор за листата на професионалните 
болести („Сл лист на СФРТ" бр 40/75), 

— ревматска треска од 390 0 до 392 9 и 393 0 до 
398 9, 

— интоксикација од 960 0 до 989 9 и стоп!е д Е 
листата на Меѓународната класификација на болес-
тите, повредете и причините за смрт (IX-та ревизи-
ја) од Е 850 0 до Е 869 9 од Е 930 О до 952 9 Е 
Q62 О ДО Е 962 9, Е 972, Е 980 до Е 982 9 и Е 997 9, 

— сообраќајни трауми од 800 О до 959 9 
За малигните заболувања се запишува и хисто-

лопжо-цитолошката дијагноза и се шифрира според 
морфологијата на неоплазмите, страна 511 до 531 од 
Меѓународната класификација на болестите, повреди-
те и причините за смрт 

2 Дата на првото утврдување на дијагнозата (за-
болувањето) односно зависноста 

Со арапски бројки се запишува денот, месецот и 
годината кога за прв пат е утврдено заболувањето 
На пример заболувањето е утврдено на 4 јули 1984 
година Се запишува ден 04, месец 06, година 84 
Во индивидуалниот извештај за ноихозитс се запи 
шува - а) дата на првата хоспитализација на болниот 
на начин пропишан погоре и б) време траењето на 
првата хоспитализација изразено во денови 

3 Дата на пријавување на дијагнозата" 
Со арапски бројки се запишува денот, месецот 

и годината на запишувањето во индивидуалниот из-
вештај, на начин пропишан' за првото утврдување на 
дијагнозата Кај евиденцијата на психозите под А) се 
запишува датата на прием на болниот во стационар-
ната установа и под б) датата на испие на болниот, 
на начин пропишан погоре 

4 Вид на лекувањето 
Се заокружува бројот на соодветниот модалитет, 

односно можен одговор 
5 Исход на лекувањето 
Се заокружува бројот на соодветниот модалитет, 

односно можен одговор 
6 Кај евиденцијата на малигните заболувања по-

датоците за 
а) фаза на заболувањето (почетна, напреднат а, 

терминална) — се запишуваат според „TNM класи-
фикацијата на малигните неон л азми" со заокружу-
вање на бројот на соодветната Т и N фаза , 

б) метастази —- се заокружува бројот после соод-
ветниот одговор (не постојат, постојат), а во однос 
на локализацијата се заокружува бројот на еден од 
модалитетите 

7 Кај евиденцијата на шеќерната болест — ви-
дот на шеќерната болест се евидентира со заокру-
жување на бројот на еден од наведените видови 

8 Кај евиденцијата на иехемичната болест на 
срцето — факторите за ризикот се евидентираат со 
заокружување на бројот на еден од можните одго-
вори 

9 Kaj евиденцијата на бубрежната инсуфициенци-
ја податоците за 

а) причина, односно вид на заболување што до-
вело до бубрежна инсуфициенција — се наведува 
причината, односно заболувањето кое што предизви-
кало појава на акутча или хронична бубрежна ин-
суфициенција и се запишува шифрата на тоа забо-
лување спрема важечката ревизија на Меѓународната 
класификација на болестите, повредите и причините 
за омот 

б) вид на бубрежна инсуфициенција - се заок-
ружува бројот на еден од наведените видови, 

в) користено дијализа — се заокружува еден од 
можните одговори 

10 Кај евиденцијата на професионалното заболу-
вање податоците за 

а) видот на штетноста што довела до професио-
нално заболување — се запишува ко ј е непосредниот 
предизвикувач на заболувањето, според Општестве-
ниот договор за листата на професионалните болести 
\ ,Сл лист на СФРЈ", бр 40/75), 

б) В1ремето на спреченост за работа за време на 
лекувањето од професионални заболувања - се за-
пишува бројот на деновите на опреченоета за работа; 

в) рехабилитација — се заокружува еден од мож-
ните одговори 

11 Кај евиденцијата на ревматска треска пода-
тоците за ' 

а) главните знаци на заболувањето се евиденти-
раат со заокружување на бројот на еден од наведе-
ните знаци на заболувањето, 

б) претходно прележаната стрептококна инфек-
ција — се заокружува бројот на еден од можните од-
говори , 

в) прва атака и број на рецидиви — за прва ата-
ка се заокружува бројот на еден од можните одго-
вори, а за бројот на реиидивите се запишува дали е 
тоа прв, втор или трет рецидив, не сметајќи ја прва-
та атака, 

г) профилзкса на рецидивот на заболувањето — 
се заокружува бројот на еден од можните одговори 

12. Кај евиденцијата на интоксикациите (труења-
та) податоците за 

а) гхричица, односно вид на интоксикација (суи-
цид, акцидент, криминал и др.) — се запишува над-
ворешната причина односно видот на интокеикаци-
јата според Е листата на Меѓународната класифика-
ција л а болестите, повредите и причините за смрт и 
се занишува шифрата од опоменатата листа, 
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б) рецидив — се заокружува бројот на еден од 
можните одговори. Доколку постои рецидив се наве-
дува кој е по ред; 

в) последици од интоксикаџијата — се заокру-
жува еден од можните одговори, 

г) време на попреченоста за работа за време на 
лекувањето -— се наведува бројот на деновите на поп-
реченоста за работа, 

д) рехабилитација — се заокружува брОЈОт на 
еден од модалитетите. 

43. Кај евиденцијата на сообраќајниот травма-
тизам податоците з,а-

1а) време на настанувањето на повредата — се за-
пишува со арапски бројки, часот, денот, месецот и 
годината и се наведува и денот во седмицата. На 
пример: повредата настанала во понеделник на 6 
април 1981 година во 9 часот. Се запишува' час 
09,00, ден 06, месец 04, година 81, ден во седмицата 
понеделник (1); 

б) сообраќајно средство кое предизвикало повре-
да — се заокружува бројот на еден од модалитетите, 
односно се наведува сообраќајното средство; 

в) 'фактори на ризикот — се заокружува бројот 
на еден од дадените одговори односно се наведуваат 
комбинираните фактори на ризик; 

г) место на укажување на прва помош — се за-
окружува бројот на еден од дадените одговори; 

д) кој укажал прва помош — се заокружува бро-
јот на еден од дадените одговори; 

ѓ) дата и час на укажување на медицинска по-
мош на повредениот — со арапски бројки се запи-
шува часот и датата на укажување1 на медицинска 
помош на повредениот. На пример: медицинска по-
мош на повредениот му е укажана во 10 часот и 30 
минути на 6 април 1981 година. Се запишува, час 
10.30, ден 06, месец 04, година 81. 

Член 8 
Во извештаите на организациите и заедниците од 

член 4 став 1 точка 1 до 4 податоците од ова упат-
ство се запишуваат на следниот начин 

1. Во извештајот за потрошените парични сред-
ства за задолжителните видови на здравствена заш-
тита податоците за-

а) потрошените средства з а : целосна здравствена 
заштита на децата и младинците до 20-годишна воз-
раст, на лицата над 65 годишна возраст и на лица 
над 20 годишна возраст на кои според прописите за 
инвалидско и пензиско осигурување им е утврдено 
загубување на работна способност; откривање, спре-
чување и лекување на заразните заболувања што 
подлежат на задолжително пријавување; нега и ле-
кување на душевни болни, кои поради природата и 
состојбата на болеста можат да го загрозат својот 
живот и животот на другите лица или да ли оште-
тат материјалните добра; здравствена заштита на же-
ните во врска со бременоста, породувањето, мајчин-
ството, контрацепцијата и активностите и мерките за 
планирањето на семејството; здравствена заштита на 
училишната младина и (Студентите до 26 односно 27-
годишна возраст, и тоа преку: систематски прегледи 
и имунизација, заштита и лекување на забите и уста-
та, протетички и рехабилитапиони мерки к а ј оште-
тувањето и аномалиите на видот и слухот и к а ј орто-
педските аномалии и деформитети спречување, ра-
но откривање и лекување на малигните заболувања, 
шеќерната болест, прогрешвните невромускудни за-
болувања и хемофилијата; бубрежните заболувања 
што се третираат со хронична дијализа; нега и ле-
кување на алкохоличари и наркомани; откривање, 
спречување и лекување на ревматската треска и неј-
зините компликации ка ј младината до 26-годишна 
возраст и активности за здравствено воспитание — во 
соодветните графи на образецот (под реден бр од 1 
до 12) се запишува вкупниот износ на потрошените 
парични средства на крајот на секое полугодие, поод-
делно за секој вид задолжителна здравствена заш-
тита. 

б) вкупно потрошените парични средства за за-
должителните видови на здравствена заштита на це-
локупното население во Републиката - се запишува 
во соодветната графа на образецот (означена со 

вкупно 1—42) еумираниот износ на средствата испла-
тени за сите видови задолжителна здравствена заш-
тита на кра јот на секое полугодие. 

2. Во извештајот за паричните средства за здрав-
ствена заштита на работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Ма-
кедонија, кои се лекуваат во другите социјалистички 
републики и автономни покраини и во странство, на 
крајот на секое полугодие податоците за износот на 
паричните средства се (Запишуваат во соодветните гра-
фи на образецот и тоа- вкупниот износ и одделно 
за секоја (социјалистичка република, односно авто-
номна покраина, односно странство1, како и одделно 
за секој вид здравствена заштита (примарна, специ-
јалистичко-консултативна и болничка). 

3. Во извештајот за инвестиционите вложувања 
податоците се запишуваат на крајот на секое полу-
годие во соодветните графи на образецот одделно 
за вредноста на инвестиционите вложувања во текот 
на годината, пресметковната вредност на инвестиции-
те, пречекорувањето на инвестициите, одделните из-
вори на финансирање, структурата на вложувањата 
'градежни објекти, опрема и др) , како и вкупниот 
износ на вложувањата, сите изразени во илјади ди-
нари 

4 Во извештајот на медицинските апарати и ин-
струменти чија набавна вредност изнесува над 50 ООО 
динари на крајот на секое полугодие податоците се 
запишуваат во соодветните графи на образецот (из-
разени во илјади динари) и тоа за-

а) називот на апаратот, односно инструментот — 
се запишува оној назив што го утврдил производи-
телот; 

б) година на набавката — се запишува годината 
запишана во фактурата и годината на производ-
ството ; 

в) називот на фирмата што го произвела апара-
тот односно инструментот — се запишува оној назив 
ко ј е втиснат на апаратот, односно инструментот и 
називот кој е запишан на фактурата; 

г) земјата во која е произведен апаратот односно 
инструментот се запишува според податоците од фак-
турата; 

д) набавната вредност — се утврдува според из-
носот назначен во фактурата; 

ѓ) сегашната вредност — се утврдува според кни-
говодствената евиденција, 

е) вкупно — се сумира одделно набавната и се-
гашната вредност на медицинските апарати и ин-
струменти 

Член 9 
Индивидуалните извештаи се водат за секое ли-

це ка ј кое е утврдено заболување од член 3 ст 1 
точка 1 до 10 од ова упатство 

Општите и медицинските податоци во индивиду-
алните извештаи се запишуваат со печатни букви и 
се врши шифрирање на податоците, односно се заок-
ружува бројот на модалитетот во соодветната куќич-
ка за механографска или друга натамошна обработ-
ка на податоците 

Индивидуалните извештаи се пополнуваат во три 
идентични примероци (под индиго). 

Член 10 
Извештаите од член 4 став 1 точка 1 до 4 од 

ова упатство се пополнуваат со печатни букви и во 
три идентични примероци (под индиго) 

Член 11 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр 01-01-2480 
17 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
- за здравство и социјална 

политика, 
Каменчо Горгов, с р. 
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313. 
Уставниот (суд на Македонија, врз основа на член 

15 ажиева 1 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 20 март 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 4 од Одлуката број 
08-4724/1 за измена и дополнување на Одлуката за 
ограничување на накосен материјал во водните те-
кови на подрачјето на општина Титов Велес, доне-
сена од Собранието на општина Титов Велес на 3 
март 19/82 година („'Службен гласник на општина 
Титов Велес" бр. 6/82), во времето на неговото ва-
жење не бил во согласност со членовите 98 и 150 од 
Законот за водите 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука 
на Судот со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за ограни-
чување на накосен материјал во водните токови на 
подрачјето на општина Титов Велес (пречистен текст) 
донесена од Собранието на општината Титов Велес 
на 14 март 1985 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „'Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општината Ти-
тов Велес". 

5. Републичката управа за водостопанство во со-
став на Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поведе 'постапка пред Ус-
тавниот суд на Македонија за оценување уставноста 
и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорената 
одлука означена во точката. 1 од оваа одлука не е 
во согласност со Законот за водите затоа што виш-
ната на средствата по основ на придонесот за ваде-
ње на песок, чакал, и камен ја утврдило собранието 
на општината, а не Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за -водостопанство 

6. На седницата Судот утврди дека со означе-
ните Одлуки се регулираат прашања што се однесу-
ваат особено на тоа кој дава одобрение за експлоа-
тација на песок, чакал и камен, кога даденото одоб-
рение престанува да важи, санкциите во случаЈ на 
непридржувањето кон наведените одредби и друго 

Понатаму Судот утврди дека во член 4 од ос-
порената Одлука е предвидено да се ,плаќа придонес 
за експлоатација на песок, чакал и камен, според 
извадено го костич ество 

Исто така Судот утврди дека Собранието на оп-
штина Титов Велес на 14 март 1985 година донело 
пречистен текст на оспорената одлука, во која во 
член 4 е предвидено плаќање на придонес за екс-
плоатација на песок, чакал и камен според изваде-
ната количина 

Според член 98 од Законот за водите („Службен 
весник на СРМ" бр 6/81), за вадење на песок, чакал 
и камен од коритата и бреговите на природните во-
дотеци и езера се плаќа придонес, висината на при-
донесот според член 150 од истиот Закон ја утврду-
ва Републичката самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, а согласност за утврдената висина да-
ва Собранието на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што со оспорените одлуки оп-
штината, а не Републичката самоуправна интересна 
заедница за водостопанство ја утврдиле висината на 
придонес за експлоатација на песок, чакал и камен, 
Судот утврди дека таа не е во согласност со означе-
ните законски одредби 

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

У. бр. 223/84 
20 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 

314. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 27 март 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување заем 
од фондот за заедничка потрошувачка станбен фонд 
на работниците во Основната организација на здру-
жениот труд „Ам бул антно-по лик линиски служби со 
диспанзерски дејности" при Медицинскиот центар во 
Прилеп, донесен од работниците со референдум одр-
жан на 25 декември 1980 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и -во означената основна организација на 
здружениот труд и на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на актите означени во точката 
1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
пред Судот се постави прашањето за согласноста на 
оспорениот Правилник со член 42 став 1 од Законот 
за станбени односи („Службен весник на СРМ" бр. 
36/73 и 14/73), како и за неговата спротивност со 
член 463 став 1 од Законот за здружениот труд 

4. На седницата Судот утврди (дека во Правил-
никот за доделување заем од фондот за заедничка 
потрошувачка не се предвидени основи и мерила 
врз основа на кои би се утврдил редот на првенство 
за доделување заем 

Согласно член 463 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд и член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75), 
работниците во основната организација на здружени-
от труд самостојно и непосредно ги утврдуваат осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
заедничка потрошувачка 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не 
содржи основи и мерила за утврдување редот на пр-
венство за доделување заем од фондот за заедничка 
потрошувачка ниту, пак, одредба која упатува на 
друг акт, Судот утврди дека тој не е во -согласност 
со член 42 став 1 од" Законот за станбени односи и 
е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за 
здружениот труд 

Исто така Судот утврди дека во член 3 од Пра-
вилникот е предвидено работникот да може да ко-
ристи заем од станбениот фонд за решавање на 
своето станбено прашање, доколку истото го решава 
на територијата на општина Прилеп, каде што се 
наоѓа основната организација на здружениот труд. 

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија 
и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација го распоре-
дуваат делот од чистиот доход за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот 
кој го дале во остварувањето на доходот на основна-
та организација. Средствата за заедничка потрошу-
вачка, што се издвојуваат од чистиот доход на ос-
новната организација, согласно член 117 став 1 од 
Законот за здружениот труд, се внесуваат во фон-
дот за заедничка потрошувачка во кој работниците, 
согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат сред-
ствата за заедничка потрошувачка што го издвојуваат 
од својот личен доход 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците учествуваат во создава-
њето на средствата за заедничка потрошувачка, из-
двојувај!^ дел од доходот на основната организаци-
ја и дел од својот личен доход, гадеа што сите ра-
ботници, согласно утврдените основи и мерила, има-
ат право да учествуваат во создавањето и распре-
делбата на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка 

Со оглед на тоа, Судот смета дека определува-
њето на условите за одобрување станбени кредити 
како дел од средствата за заедничка потрошувачка 
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е самоуправно краво на работниците и дека ;вр оства-
рувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што 
не можат да утврдуваат услови кои не се во соглас-
ност (со Уставот и законот. 

Во конкретниот случај со тоа што оспорениот 
член од Правилникот предвидува станбен кредит да 
добиваат само оние работници кои живеат на по-
драчјето на општина Прилеп, каде што се наоѓа 
Основната организација на здружениот труд. Судот 
утврди дека тој не е во согласност со член 21 од Ус-
тавот на СР Македонија и е во спротивност со член 
116 став 1 и 117 став 1 од Законот за здружениот 
труд. Ова од причина што со условите станбените 
кредити да се користат за решавање на станбеното 
прашање на подрачјето на општината, всушност се 
исклучуваат од распределбата оние работници кои 
тоа станбено прашање го решаваат надвор од подра-
чјето на општината, иако просторно ое во можност 
непречено да доаѓаат на работа со што се создава 
пее "тпак?зет меѓу работниците 

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

У. бр. 238/8-4 
27 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 

315. 
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 10 ап-
рил 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр 01-222/1 за воведу-
вање на надоместок (такса) за Пошумување на голи-
ните на подрачје!о на општина Кочани, донесена 
од Собранието на општината Кочани на 31 март 1983 
година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општината Кочани". 

3. Републичкиот пазаришен инспекторат поведе 
постапка пред Уставниот суд на Македонија за оце-
нување уставноста и законитоста на актот означен 
во точката 1 на оваа одлука Според наводите во 
предлогот з а поведување на постапката оспорената 
Одлука ја донел Извршниот совет на Собранието на 
општина Кочани и со неа е воведен надоместок (так-
са) за пошумување на I оловните, со кој надоместок 
се зголемува цената на огревното дрво, што не е во 
согласност со Законот за системот на цените и за 
општествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ" бр 33/(80), кој 
беше во сила во времето на донесувањето на одлу-
ката. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
Одлука ја донело Собранието на општина Кочани, 
а не Извршниот совет Исто така, Судот утврди дека 
во конкретниот случај се работи за такса која ја 
плаќаат сите физички и правни лица кои користат 
дрвна маса и тоа по 100,00 динари по метар кубен. 
Наплатата на предвидената такса ја врши Основната 
организација на здружениот труд Шумско стопан-
ство „Осогово" во Кочани во корист на Основната 
самоуправна интересна заедница за управување и 
користење на пасишта и утрините — фонд за пошу-
мување (во Кочани 

Според член 86 од Уставот на СР Македонија, 
системот, изворите и видовите даноци, такси и други 
давачки се утврдуваат со закон. Општините и Репуб-
ликата, пак, самостојно ја утврдуваат висината на 
даноците, таксите и другите давачки, што според за-
конот се нивни приходи и располагаат со нив. Со 

оглед на тоа што со закон не е утврдена такса за 
пошумување, таква такса во смисла на член 86 од 
Уставот на СР Македонија, не е овластена да утвр-
дува општина со своја одлука. Поради тоа, Судот 
утврди дека оспорената одлука не е во согласност 
со наведената уставна одредба и одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука 

У. бр. 265/84 
10 април 1985 година 

ОКОПЈС 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р 

316. 
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 23 април 
1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 8 од Правилникот за кон-
кретна распределба на станови на работници со нис-
ки лични доходи, донесен од работниците во Основ-
ната организација на здружениот труд „Техничка 
контрола" во состав на Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје, со референдум одржан на 21 
ноември 1980 (година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 11/85 од 20 февруари 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 8 од Правилникот означен во точка 1 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на оспорениот 
член од Правилникот со член 42 од Законот за стан-
бени односи, како и за неговата спротивност со 
член 463 од Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 8 од означениот Правилник е предвидено при 
утврдувањето редот на првенството за добивање на 
стан, комисијата да може да му определи на канди-
датот до 10 поени по претходно прибавено мислење 
од синдикалната организација, ако тој се истакнува и 
дава поголем придонес во работата и за општиот 
успех на организацијата, како и за развивање на 
самоуправувањето на меѓусебните односи со другите 
работници во организацијата Притоа, во оспорениот 
Правилник не се утврдени објективизирани основи 
и мерила за оценка на придонесот во работата и 
резултатите од трудот на секој работник и не се 
повикува на друг самоуправен општ акт во кој се 
предвидени основи и мерила за оценка на резул-
татите од трудот, туку според оспорениот член, мис-
лење за придонесот во работата на секој работник 
дава синдикалната организација 

Согласно член 42 од Законот за станбени односи 
и член 463 од Законот за здружениот труд, работни-
ците се должни со референдум да утврдат објекти-
визираии основи и мерила за распределба на ста-
нови 

Имајќи ги предвид означените законски одред-
би Судот утврди дека без определени окснови и ме-
рила за оценка на придонесот на трудот не може 
да се даде објективна оценка за резултатите од тру-
дот на секој работник, односно дека член 8 од оспо-
рениот правилник не е во согласност со член 42 од 
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Законот за станбени односи л е во спротивност со 
член 463 од Законот за здружениот труд. Исто така, 
Судот утврди дека развивањето на самоуправувањето 
и односот кон другите работници не може да се 
предвидат како основи за доделување на стан и да 
се вреднуваат со одреден број на бодови 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У. б.р. 11/85 
23 април 19185 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д "Р Владимир Митков, с р 

317. 
Уставниот суд на Македонија, врз о ш е в а на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на М1акедон(ија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 
1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 25, 26, 27, 28, 29 и 
30 од основот „Ав/" (потребно стручно знаење и ис-
куство) од Табеларниот преглед составен дел на Пра- -
вилникот за основите и мерилата за стекнување на 
доходот и за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка во Работната 
заедница на Органот на управата при Собранието 
на општината Свети Николе, донесен со референдум 
на 3 мај 1984 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Органот на управата при Собранието 
на општината Свети Николе, на начин определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 35/85 од 20 февруари 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените точки од Правилникот означен во точката 
1 од оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорените то-
чки со уставното начело на распределба според 
трудот 

4. Судот на седницата утврди дека во Правил-
никот за внатрешна организација и систематизација 
на Органот на управата при Собранието на општина 
Свети Николе е предвидено за извршување на рабо-
тите и работните задачи на матичар во месната кан-
целарија работниците да имаат средно образование 
— гимназија или вшие образование — виша управ-
на школа или прв степен на правен факултет. Пона-
таму, Судот утврди дека се предвидени шест изврши-
тели на овие работи и работни задачи, а според 
описот и пописот на работите и работните задачи 
сите матичари вршат исти работи и работни задачи. 

Разгледувајќи го Правилникот за основите и ме-
рилата за стекнување и распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, Судот утврди дека рабо-
тите и работните задача на матичарите се распоре-
дени во иста група на сложеност, самостојност, ин-
тензитет на напорите и условите за работа, кои ое 
предвидени како основи за распределба на средства-
та за лични доходи. Меѓутоа, во табеларниот прег-
лед за вреднување на работите и работните задачи, 
по подосновот потребно знаење и искуство утврден 
е различен број на бодови за матичарите во завис-
ност од стручната подготовка што ја има секој ра-
ботник. 

5. Согласно уставното начело на распределба спо-
ред трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија и член 1126 од Законот за здружениот 
труд, личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што го дал во зголемувањето на до-
ходот на основната организација. 

Според мислењето на Судот согласно означеното 
Уставно начело, кога за вршење на одредени рабо-
ти и работни задачи се предвидени два степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
треба да се врши според нивната сложеност, а не 
според стручната подготовка што ја има конкрет-
ниот работник. Ова затоа што кога со самоуправниот 
општ акт алтернативно се утврдени два степени на 
стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на 
тие работи и работни задачи е таква што може со 
успех да ја врши секој од работниците што има 
еден од утврдените степени на стручна подготовка 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај ма-
тичарите вршат исти работи и работни задачи кои 
според означените акти се со иста сложеност и са-
мостојност а се предвидени различен број на бодо-
ви по подооновот потребно знаење и искуство, Судот 
утврди дека табеларниот преглед, во делот во кој 
се определени бодови по означениот подоснов за 
работите и работните задачи на матичарите, не е во 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот 

Со оглед на означеното Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа (Одлука 

У. бр. 35/85 
23 април 1935 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

дчр Владимир Митков, с р. 

318. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на М1акедонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 
1985 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Во одлуката У. бр 179/84, на Уставниот суд 
на Македонија, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 38/84 од 17 декември 1084 година, се вр-
ши исправка така што во точката 1 ред 6 наместо 
1982 треба да стои 1983 година. 

2. Оваа исправка ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд Завод за примарна и здравствена заш-
тита „Кисела Вода" во состав на Здравствен дом во 
Скопје, на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

У бр. 179/84 
3 април 19185 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЦЕНТАР 

211 . 

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Центар, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на култура-
та на општината Центар, на XVIII-та 'седница, одр-
жана на 12 јуни 1985 година, на предлог на Изврш-
ниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУ-

ВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Сo оваа одлука се врши -измена и дополнувања 

ма Одлуката за здружување средства од доходот и 
личните доходи на работниците за остварувањето и 
развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Центар и за здружување на средства (во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година 

Член 2 
Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од до-

ходот за ОЗТ од 0,800/о на 1,00'% и членот гласи 
„Приходите на СИЗ на културата на општината 

Центар ќе се остваруваат од следните извори 
— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
— од личен, доко д од работен однос 1,05'%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 0,35'г,/о 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Центар ќе ги оствари со при-
менувањето на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 498 9840 ООО динари" 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „'Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 Јуни 1985 година. 

Бр 03-29 
12 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Милица Стошиќ, с р 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
КИСЕЛА ВОДА 

212 . 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собра-
нието на СИЗ на културата на општината Кисела Во-
да, на XVIII-та седница, одржана на 11 јуни 1985 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ 
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУВА 
ЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнувања 

на Одлуката за здружување средства од доходот и 
личните доходи на работниците за остварувањето и 

развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Кисела Вода и за здружување на сред-
ства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 
,година 

Член 2 
Во член 2, злине ја 1 се менува приходот од до-

ходот за ОЗТ од 0,80'% на 1,00'% и членот гласи 
„Приходите на СИЗ на културата на општината 

Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори. 
— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,05'%, 
—' од личен: доход од земјоделска дејност 0,35'%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 2,5О10/о 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Кисела Вода ќе ги оствари 
со применувањето на придонесите од претходниот 
став ќе изнесуваат 194 270 ООО динари". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „'Службен гласник на град Скопје, а ќе се 
применува од 1 Јуни 1985 година 

Бр 03-27 
11 Јуни 1985 година Претседател, 

Скопје Кирил Тодевски, с. р 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 

КАРПОШ 
213. 

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Карпош, Собрание-
то на СИЗ на к у л т у р н а на општината Карпош, на 
ХУШ-та седница, одржана на 10 јуни 19(85 година, 
на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнувања 

на Одлуката за здружување средства од доходот и 
личните доходи на работниците за остварување и 
развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Карпош и за здружување на средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година. 

Член 2 
Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од до-

ходот на ОЗТ од 0,80'%) на 1,00'0/о и членот гласи -
„Приходите на СИЗ на културата на Општината 

Карпош ќе се остваруваат од следните извори 
— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
—' од личен, доход од работен однос 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на Општината Карпош ќе ги оствари со при-
менување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 159 350 000 динари" 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 Јуни 1985 година 

Бр. 03-50 
10 Јуни 1985 година Претседател, 

Скопје Вера Атанасова, с. р 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА 

214. 
Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собра-
нието на СИЗ на културата на општината Гази Ба-
ба, на XVLII-та седница, одржана на 17 јуни 1985 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИН 
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ 
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗДРУЖУВА 

ЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член Ј 
Со оваа одлука се врши измена и, дополнувања 

на Одлуката за здружување средства од доходот 
и од личните д о х о д и на работниците на остварување 
и развој на културата и уметноста на подрачјето на 
општината Гази Баба и за здружување на средства 
во ЗОИЗ на културата на град СкопЈе за 1985 година. 

Член 2 
Во член: 2, алинеја 1 се менува приходот од до-

ходот на ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи' 
„(Приходите на СИЗ на културата на општината 

Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори, 
— од доходот на ОЗТ 1,00%, 
— од личен доход од работен однос 1,05%, 
— од личен1 доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 2,50'% 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Гази Баба ќе ги оствари со при-
менување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесуваат 244 800 000 динари" 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува о а 1 јуни 1985 година 

Бр 03-24 
17 јуни 4985 година 

Скопје 
Претседател, 

Бранко Цветков, с р 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР 

215. 
Врз основа на член' 67 и 132 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието 
на СИЗ на културата на општината Чаир, на XVIII-та 
седница одржана на 11 јуни 1985 година, на предлог 
на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУ-

ВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнувања 

на Одлуката за здружување средства од доходот и 
личните доходи на работниците за остварување и 
развој на културата л уметноста на подрачјето на 
општината Чаир и за здружување на средства во 
ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година 

Член 2 
Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од до-

ходот на ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи 
„Приходите на СИЗ на културата на општината 

Чаир ќе се остваруваат од с не дните извори 
— од доходот на ОЗТ 1 00%, 
— ОД личен доход од работен однос 1,05%, 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, 
— од личен доход од самостојно вршење стопан-

ска и нестопанска дејност 0,35% 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Чаир ќе ги оствари со приме-
нување на придонесите од претходниот став ќе изне-
суваат 47 528 ООО динари" 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1 Јуни 1985 година 

Бр 03-26 
И Јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Миле Геговски, с р 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД в о ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка (за докажување на смртта на лицето Елмаз 
Алији, порано од е. Иваје — СО Качаник, по предлог 
на предлагачот Нуре дини Ебиб од Тетово 

Се повикува лицето Елмаз Алији од с ИваЈе — 
СО Качаник да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" или, пак, во судот да 
с с јави секој кој истиот го познава, во определениот 
!роК 

Доколку горе и менуваниот, не се јави пред судот 
ниту, пак, се јават други лица кои истиот го позна-
вале, судот, по истекот на рокот, ќе ја докаже 
смртта на лицето Елмаз Алија, порано од с И вајс -— 
СО Качамак 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр 2 5 7 / 8 5 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за долг по тужбата на тужителот Јанески Сречко 
од Тетово против тужениот Шемсија Беџети од Те-
тово, а сега со непозната адреса во странство Вред-
ност на спорот 4 9 8 0 0 , 0 0 динари 

Се повикува тужениот Шемси ја Беџети во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да 
се јави пред судот, да достави адреса или да овласти 
полномошник кој ќе ги застапува неговите (интереси 
во оваа постапка Во спротивно судот, преку Цента-
рот за социјални работи, по истекот на овој рок, ќе 
му постави привремен' 'застапник 

О Д Општинскиот суд во Тетово, П бр 4 1 5 / 8 5 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води про-
цесна постапка за сопственост по основ на одржуван-
ка по тужбата на тужителот Грнчаровски Михо од 
Тетово ул , Гоце Делчев" бр 54 против тужените 
Наумовска вд Гирко Даница од Тетово, ул „Гоце 
Делчев" бр 31 и др 

Се покануваат тужени ге Наумовски Стевче То-
дор од Скопје, со непозната адреса, Грнчаровски 
Мини:, Петре, Грнчаровски Миов Пано', Александро-
ва Магда и Луиза, сите со непозната адреса во САД, 
да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок 
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од 30 дена по објавување на огласот во „Службен 
весник на СРМ" или, пак, да одредат нивни полно-
мошници. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 
дена, судот преку Центарот за социјална работа во 
Тетово ќе побара поставување па привремен стара-
тел кој ќе се грижи да нивните права и интереси до 
правосилното окончување на спорот 

Од Општинскиот суд во Телово, П бр 787/85 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителите Рамадан Азизи, Џемаил 
Азизи, Љутви Азизи и Фадил Азизи, сите од Тетово, 
нас. „Дреновец", против тужените СеадиЈе Амети о д 
Тетово, нас „Дреновац" бб и др 

Се повикуваат тужените Димовска в,д Томо Да-
ра, Васиќ Боривоје и Димовски Јован во рок од 30 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, 
да се јават пред судот или да одредат нивен пол-
номошник 

Во спротивно, доколку во одредениот рок не се 
јават пред судот или не одредат нивни полномошни-
ци, преку Центарот за социјални работи — Тетово 
ќе се бара поставување на привремен старател КОЈ 
ќе се грижи за нивните права и интереси до окон-
чувањето на постапката по овој предмет 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 814/85 

Пред овој суд се води постапка за физичка дел-
ба по предлог на предлагачката Богоевска Ристова 
Славка од с Беловиште против противниците Стој-
ковска Ристова Зора од с Беловиште и др 

Се покануваат противничките Стојковска Ристова 
Зора од с Беловиште, сега во Канада со непозната 
адреса, Спировска Ристова Доца од с Беловиште, 
сега на привремена работа во Детроит — САД и 

Здравковска Менка од с Беловиште, сега со непоз-
ната адреса во Детроит — САД да се јават во судот 

во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
./Службен весник на СРМ" или, пак, во истиот рок да 
одредат нивни полномошници Во спротивно, по ис-
текот на рокот, судот преку Центарот за социјална 
работа ќе побара поставување на привремен стара-
тел 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П бр 120/85 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за измена на одлука за издршка по тужбата на ту-
жителката Рајовска Стојанка од Тетово, з а с т а п у в а а 
од законскиот1 застапник нејзината мајка Рајовска 
Вера, против тужениот Рајовски Стојан, од с Ку-
чевиште, Скопско, сега со непозната адреса во СР 
Германија Вредност на спорот 36 000,00 динари 

Се повикува тужениот Рајовски Стојан од с Ку-
чевиште, Скопско, сега со непозната адреса во СР 
Германија, да се јави во Општинскиот суд Тетово 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
, Службен весник на СРМ" или, пак, да одреди овој 
полномошник кој ќе го застапува до правосилното 
окончување на постапката 

По истекот на рокот судот преку Центарот за 
социјална работа во Тетово ќе и постави привремен 
старател 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 627/84 

Пред Општинскиот СУД во Тетово се води СПОР 
за утврдување на брак по тужбата на Османи Зели-
је од с Нераште против Османи Ќазим и др од с 
Нераште 

Се повикуваат тужените Абдул Хазари и Невзат 
Хазари, двајцата од с Нераште, а сега со непозната 
а л е к с а во САД, да се јават во Општинскиот сут 
— Тетово или во истиот рок да одредат полномош-
ник кој ќе ги застапува во постапката 

Доколку не се јават ниту одредат полномошник, 
прек уЦептарот за социјални работи во Тетово ќе 
им биде поставен привремен застапник кој ќе ги за-
стапува до окончување на спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 072/85 (88) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води одстап-
ка за сопственост по тужбата на тужителката Стој-
ческа Руса од Тетово, против тужената Симовска 
родена Савевска Павлина од Тетово, а сега со не-
позната адреса на живеење. 

Бидејќи тужената Симовска Павлина е со не-
позната адреса, се повикува во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да 
достави адреса или овласти полномошник кој ќе ја 
застапува во оваа постапка, а во спротивно по исте-
кот на овој рок судот преку Центарот за социјални 
работи во Тетово ќе и постави привремен застапник 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 975/85 (89) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред овој суд во тек е оставинската постапка на 
покорниот Плушкоски Митре Васил, порано од село 
Вевчани, кој починал на ден 28 IX 1982 година во 
село Вевчани 

Покрај другите учесници, како законски наслед-
ник се јавува и учесникот Александар Плушкоски, 
жој живее во Белград, ул „Игманска" бр 5-АМ, 
Мокри Луг 

Се повикува Александар Плушкоски во судот за 
да избави: дали бара законски дел од оставината на 
покојниот татко, да прецизира што претставува оста-
вина на покојниот татко; дали истиот оставил нека-
ков писмен документ. 

Истиот ќе треба да се изјасни во однос на дого-
ворот за доживотна "издршка и изјава за распредел-
ба на имотот з а време на живот, која беше потпиша-
на од покојниот татко и која 5 му беше предочела, и 
да утврди кој имот е опфатен во тие документи и 
кој имот останува за поделба 

Од Општинскиот суд во Струга, О бр 54/85 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр. 177 од 12. I I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр 3-1548-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата, со Ц О 
— Валандово, ул. „Никола Карев" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Алек-
сандар Иванов, секретар, а се запишува за нов зас-
тапник Александар Илиев, секретар без ограничува-
ње 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
117/85 (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр. 157 од 4 I I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр 1,198-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Народен те-
атар — Куманово, ул „Кирил и Методиј" бб, со 
следните (Податоци. Се брише досегашниот застапник 
Спасовски Томислав, директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Бојковиќ Љубица, в д 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
157/85 (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 89 од 18 I 1985 година, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на ДОЗТ Љ у б а т " — Кавадарци, 
Ц О , „'Народна младина" бр 1, Кавадарци, со след-
ните податоци Се брише досегашниот застапник 
Монев Ристо, в .д. директор, а се запишува како 
нов застапник Л а зороски Алимпиј с, директор, со нео-
граничени овластувањ а 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
89/85 (48) 
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Окружниот 'стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 84 од 15. I 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-8-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација за основно образо-
вание и воспитание „11 Септември" Н Сол О со 
ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно училиште 
Мирче Ацев", с Лисичани, со следните податоци 

Се брише досегашниот застапник Цветаноски Дими-
трија, директор, а како нов застапник се запишува 
Митановска Ружица, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
84/85 (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 122 од 25. I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-184-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Централното основно училиште „Страшо Пинџур" 
— Неготино, ул. „Партизанска" бр. 146, со следните 
податоци :Се брише досегашниот застапник Илија 
Апостоловски /в. д. директор, а се запишува новиот 
застапник Јосифовска Василка, директор, без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
122/85 (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи .бр. 1256/84 од 23 I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр 4-1954-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар работната заедница под назив Автомото 
друштво „Водно" — Скопје. Работна заедница за обу-
ка на возачи Н. Сол. О. — Скопје, ул „Партизански 
одреди" бб. 

Основни дејности: 120190 — стекнување на посеб-
но знаење за управување со моторни возила. 

Работната заедница во правниот промет со трети 
лица истапува во име и за сметка на Авто-мото 
друштвото „Водно" — Скопје. 

Авто-мото друштвото „Водно" — Скопје одгова-
ра неограничено солидарно за обврските во правниот 
промет со трети лица што ги презела Работната за-
едница со сите свои средства со кои располага 

Лице овластено за застапување е Стојановски Бо-
рис, раководител, без огр,ан!ичување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1256/84 (51) 

гашниот застапник Николовши Трпе, директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Та-
севски Љубомир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
121/85 (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр 45 од 15. I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-1-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Универзитет „Кирил и Методиј", Универзитетски 
центар за математичко-технички науки, О Сол. О, 
Скопје, ООЗТ Архитектонски факултет" — Скопје, 
ул. („Партизански одреди" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. Андреј То-
карев, декан, а се запишува новиот застапник проф 
Александар Николески, декан, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
45/85 (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 32 од 10. I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1174-2-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ООЗТ -— Универзитетски центар за општествени 
науки — Скопје, Факултет за економии науки, Н. 
Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски инсти-
тут „Скопје" — Скопје, ул „Њуделхиска" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Бранко Зеленков, директор, а се запишува за 
нов застапник д-р Александар Ј. Петроски, директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
32/85. (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1255/84 од 21. I 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 4-1948-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар работната заедница под назив - Градска за-
едница на авто-мото друштвото — Скопје, Работна 
заедница за обука на возачи, Н Сол О — Скопје, 
ул. „Иво Р. Лола" бр 51. 

Работната заедница ќе ја застапува Ристо, Јова-
новски, раководител, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф,и бр" 
1255/84 (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 113 од 24. I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1205-0-0-0, ја заниша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Градежно-занаетчиската задруга „Скопје" градба", 
Ц. О — Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 41, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Буровиќ Амир, в. д. директор со неограничено овлас-
тување, а се запишува како нов застапник Наумов-
ски Васил, в д. директор, со неограничено овласту-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
113/85 (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 83 од 22. I 1985 година, на регистарска 
влошка бјр. 2-1581-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Монтажно-инсталатерската задруга „Пламен" — 
Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ" бр 19, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Ристовски 
Ристо, в. д. директор, без ограничување, а се запишу-
ва новиот застапник Стефковски Љупчо, директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
83/85 (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 110 од 24 I 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-962-0-0-0. ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето, овластено за" застапување 
на Центарот за 'социјални работи „Валандово", Ц. О. 
— Валандово, ул. „Никола Карев" бб, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Александар 
Иванов, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Васка Калинска, в д директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
110/85 (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 121 од 28 I 1985 година, на регистарска 
влошка бр 2-1218-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Молеро-фарбарската задруга „Слобода" с Петро-
вец, Скопје, со следните податоци Се брише досе-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр 108 од 24 I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр 2-1708-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапување 
на Земјоделската задруга „Китка", Р О. — с Батин-
ци, Скопје, со следните податоци: Досегашниот зас-
тапник, вршител на должноста директор, Цаневски 
Трајко, е именуван за директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
108/85. (59) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 49 од 15 I 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1220-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Комуналната 
работна организација за гробишта и споменици „Бу-
тел" со ЦО — Скопје, Бутел бб со следните по-
датоци 

Проширување на дејноста 
— 100390 — гробишта и служби за закоп, 
Проширување на споредни дејности 
— 012001 — обработка на мермер и изработка 

на споменици, 
— 070132 — трговија на мапо со погребна оп-

рема 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф:и бр 

49/85. (60) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 1051/84 од 14. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1166-1 0-0, ја запиша во судскиот 
регистар адаптацијата за здружување на РО Факул-
тет за филозофско -историск и науки со О Сол О — 
Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, О Сол О — 
Скопје, булевар „Крсте Мисирков" бб, со следните 
податоци: Се запишува аднотацијата за здружување 
на Работната организација на здружен труд Виша 
школа з,а 'социјални работници, Ц. О — Скопје, во 
состав на ООЗТ Филозофски факултет, О Сол О 
—. СКОПЈС коЈа се наоѓа во составот на Работната 
организација Факултет за филозофско-историски нау-
ки, О. Сол О - Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1051/84 (61) 

За обврските на задругата емчат задругарите во 
износ од 20.000,00 динари за секоја обврска 

Лице овластено за застапување е Бишевац Лато 
Ајрадин, в. д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1252/84 (63) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 344 од 5. XII 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 87, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на називот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Битола-
со следните податоци' Називот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравство и здрав-
ствено осигурување — Битола во иднина ќе гласи -
Општинска самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Битола, со II, О 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
344/84 (64) 

Окружниот -стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 357 од 21 XII 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 85, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Работната организација за предучилишно воспитува-
ње „Ветреја Мара" - Битола, со ц о , со следните 
податоци Работната организација ќе ја застапува 
Табаковска Голубка — в д директор 

И престанува овластувањето на Георгиевска Лил-
јана 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
357/84 (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 82 од 17 I 1985 година, на регистарска 
влошка бр 1-440-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на 
Централното основно училиште „Марко Цепенков", 
станица Зелениково — Скопје, со следните податоци 
Се брише досегашниот застапник Живко Радевски, 
в д директор, а се запишува новиот застапник Јо-
ванка Тасевска, в д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
82/85 " (62) 

Окружниот стопански суд во Битола, со ре-
шението Фи бр 362 од 28 XII 1984 година, на ре-
гистарска влошка бр 540-12, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ РО за основно образование и воспи-
тание „11 Октомври" — Битола, ООЗТ ЦОУ „Гоце 
Делчев" — Битола, со следните податоци - Лицето ов-
ластено за застапување на ООЗТ е Благоја Милади-
нов, индивидуален работоводен орган, со полно ов-
ластување 

Му престанува овластувањето на Ивановски Ла-
зар 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
362/84 (бб) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр 1252 од 20 XII 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1940-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на Зем-
јоделската задруга „Мала Река", Р О — с Отиш-
тино, Титоввелешко 

Задругата е основана оо самоуправната спогодба 
за здружување на земјоделците од 18 X 1984 го-
дина. 

Основачи на задругата се - Бишевац Лато Ајра-
дин од с Отиштино, Стојанов Трајко Анѓел од с 
Отиштино, Горгиев Аце Тихомир од е Отиштино, 
Хасани Селим Сафет од с Отиштино, Бишевац Дато 
Ахмеди од с Отиштино, Идризов Асим Муарем од 
с Јаболчиште, Митушев Анѓел Аце од с Бањица, 
Тодоровски Тодор Никола од с Чашка, Тодоров 
Крсте Зоран од с Бањица, Андовски Трајко Лазо оц 
с. Превалец, Андиловиќ Хасим Харун од с Отишти-
но, Бекиров Пашо Рустел од с Отиштино, Димовски 
Димо Тоде од с. Отиштино, Галиќ Омер Хакија од с 
Отиштино, Кајтази Кајтаз Иљае од с Отиштино, 
Ефтимова Тодор Илинка од с Отиштино и Адило-
виќ Хасим Фата од е Отиштино 

Основни дејности 
— земјоделско производство, 
— сточарско производство, 
— давање услуги во земјоделството 
Задругата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка 
За обврските на здругата сторени по правниот 

промет со трети лица одговара истата со сите свои 
средства 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 350 од 7 ХТ1 1984 година, на регистар-
ска влошка бр 285, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
РО Дом на културата , Илинден" — Демир Хисар, 
со ц о , со следните податоци Име на лицето овлас-
тено за застапување на Домот на културата „Илин-
ден4 — Демир Хисар е Рутевски Борис, директор, со 
полни овластувања 

Му престанува овластувањето на Рутевсси Борис 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 

350/84 ' (67) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр 348 од 6 XII 1984 година, на реситарска 
влошка бр 35, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на РО 
Ветеринарна станица —- Прилеп, со следните подато-
ци' Лице овластено за застапување на РО е Благој 
Чаески, в д директор, со поитни овластувања 

Му престанува овластувањето на Благоја Ѓорѓи-
оски 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
348/84 (68) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр 286 од 12 XI 1984 година, па регистарска 
влошка бр 682, го запиша во судскиот регистар коњ 
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ституирањето на РО со ООЗТ Дом на културата „Мар-
ко Цепенков" - Прилеп 

I. Конституирање на Работната организација Дом 
на културата „Марко Цепенков" — Прилеп, со ООЗТ 
Култура — Прилеп и ООЗТ Угостителство — Прилеп 

II. Бришење од судскиот регистар на досегаш-
ната работна организација Дом на културата „Марко 
Цепенков" — Прилеп, без ООЗТ, поради конституи-
рање во работна организација со ООЗТ, рег. вл. бр 
615 

Основни дејности 
080121 — ресторани за услужување, 
120331 — културново бр азовни дејности (дом на 

култура). 
Споредни дејности 
080190 — други угостителски дејности (диско 

клуб), 
120364 — прикажување на филмови 
Во правниот промет има целосни овластувања 
За обврските на работната организација има не-

ограничено солидарна одговорност на ООЗТ во прав-
ниот промет со трети лица 

Лице овластено за застапување е Или Ја Башески, 
в. д. индивидуален работоводен орган, со неограниче-
ни овластувања 

Конституирање на 0 0 3 1 Култура — Прилеп, во 
состав на РО Дом на културата „Марко Цепенков" — 
Прилеп 

Пренотацијата на Одлуката за организирање на 
ООЗТ е извршена со решението на овој суд, Фи бр 
162 од 25. VI 1984 година 

Основни дејности 
120331 —- културно-образовни дејности (дом на 

култура) 
Споредни дејности 
080190 — други угостителски услуги (диско клуб), 
120364 — прикажување на филмови 
ООЗТ Култура во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка — член 88 
од Статутот 

За своите обврски во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства — член 89 од 
Статутот 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет 
со трети лица е исклучена солидарната и -сунаидиг-
ната одговорност помеѓу ООЗТ — член 17 од Са 
моуправната спогодба за здружување во работна ор-
ганизација 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ, заедно со другата ООЗТ, одговара неограни-
чено сол надар но — член 16 од Самоуправната спогод-
ба за здружување во работна организација 

За обврските на другата ООЗТ во состав на ра-
ботната организација е исклучена солидарната и суп-
сидијарната одговорност — член 17 од Самоуправ-
ната 'спогодба за здружување во работна организа-
ција 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Ми-
хајло Михалјовски, в д директор, со неограничени 
овластувања 

Конституирање на ООЗТ Угостителство — При-
леп, во состав на РО Дом на културата „Марко Це-
пенков" — Прилеп 

Пренотацијата на Одлуката за организирање на 
ООЗТ е извршена со решението на овој суд, Фи бр 
161 од 25 VI 19'84 година 

Основни дејности 
080121 — ресторан со услужување 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за СВОЈ а сметка — член 80 од Статутот 
За обврските во правниот промет со трети лица 

одговара со сите свои средства — член 81 од Ста-
тутот 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет 
со трети лица е исклучена -солидарната и оуспидијар-
ната одговорност помеѓу двете ООЗТ — член 17 од 
Самоуправната спогодба за здружување во работна 
организација 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ, заедно со другата ООЗТ, одговара неограни-

чено солидарно - член 16 од Самоуправната спо-
годба за здружување 'во работна организација 

За обврските на другата ООЗТ во состав на ра-
ботната организација е исклучена "солидарната и сун-
сидијарната одговорност — член 17 од Самоуправна-
та спогодба за здружување во работна организација. 

Лице овластено за застапување е Никола Јане-
ски, в. д. индивидуален работоводен орган, со неог-
раничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
286/84 (69) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 95 од 6. XII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 584, ја запиша во судскиот регистар 
промената на дејноста на РО Центар за информации 
—- Струга, со следните податоци' Се менува дејноста 
на работната организација Центар за информации — 
Струга, со ц о , и истата ќе гласи 

Основни дејности 
120350 — радио ист ани ца; 
120312 — собирање податоци, уредување и изда-

вање весници, списанија, билтен и други публикации 
кои се издаваат заради информирање на јавноста. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
95/84 (70) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 338 од 12. XII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 194, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на РО Основно училиште 
„Ашими Агуши" — с. Радолишта, со следните пода-
тоци: Се менува фирмата на Централното основно 
училиште „Ашими Агуши" с. Радолишта и истата ќе 
гласи: Работна организација — Основно училиште 
„Ашими Агуши" — с. Радолишта, со ц о , Струга 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
33-8/84 (71) 

Окружниот стопански суд во Битола, оо решение-
то Фи бр. 352 од 11 XII 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 371, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на Работната организација — 
Основно училиште „Зини Хани" — с. Велешта, со 
следните податоци: Се менува фирмата на Централ-
ното основно училиште „Зини Хани" — с Велешта 
и истата ќе гласи - Работна организација Основно 
училиште „Зини Хани" — с Велешта, со Ц О, 
Струга 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
352/84 (72) 

Окружниот стопански суд во Битола, оо решение-
то Фи бр 351 од 10. XII 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 127, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирмата на РО Основно училиште 
„Единство" — с Делогожда со, ц о , со следните по-
датоци' Се менува фирмата на Централното основно 
училиште „Ашими Агуши" — с Делогожда и истата 
ќе гласи Работна организација — Основно училиш-
те ,Единство" — с Делогожда, со Ц О, Струга 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
351/84 (73) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр 329 од 26 XI 1984 година, на регистарска 
влошка бр 125, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на фирмата на РО Основно училиште „Ки-
рил и Методи" — с Луково — Струшко, со следни-
те податоци' Се менува фирмата на Централното ос-
новно училиште „Кирил и Методиј" — с. Луково и 
летата ќе гласи: Работна организација Основно учи-
лиште „Кирил и Методиј" с Луково, со ц . о , Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
329/84 . (74) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр 331 од 21. XI 1984 година, на регистарска 
влошка бр 170, ја запиша во судскиот регистар иро-
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меката на фирмата на Работна организација Основ-
но училиште „Гоце Делчев" — с Јабланица со след-
ните податоци. Се менува фирмата на ЦОУ „Гоце 
Делчев" — с. Јабланица и истата ќе гласи - Работна 
организација Основно училиште „Гоце Делчев" — 
с. Јабланица, со ц о , Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
231/84. (75) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр 330 од 21. XI 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 340, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на фирмата на ЦОУ Единство" — с Окти-
си, -со следните податоци Се менува фирмата на 
ЦОУ „Единство" -— с Октиси и истата ќе гласи 
Работна организација Основно училиште „Единство" 
- с Октиси, СО Ц О , Струга 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
330/34 (76) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи. бр. 7 од 7. I. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 106, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на РО 
Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола, со следните податоци Ли-
це овластено за застапување на РО е Таневски Петар 
Киро, индивидуален работоводен орган, в д дирек-
тор, со неограничени овластувања 

И престанува овластувањето на Нада Чезарова 
Николовска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
7/85 (78) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Беџет Азири, Скопје. 
(2861) 

Штедна книшка бр. 08874 на име Миладин Си-
миќ, Скопје. (2862) 

Лична карта бр. 111241 на име Емилија То-
леска, Прилеп. (2863) 

Работна книшка на име Аце Паскоски, При-
леп. (2864) 
линковски, Куманово. (2865) 

Свидетелство за IV одделение на име Цветанов-
ска Јагода, с. Градец. (2866) 

Свидетелство за I година на име Нуре дин Еми 
ни, Тетово (2867) 

Свидетелство за I година на 'име Лоиман Ади-
ли, Тетово - (2868) 

Свидетелство за IV година на име Метије Си-
нани, Тетово. (2869) 

Лична карта на име Муамет Синани, Тетово. 
(2871) 

Лична карта на име Нухи Пајазити, Тетово. 
(2872) 

Сообраќајна дозвола од трактор и приколка на 
име Нухи Пајазити, Тетово (2873) 

Возачка дозвола на име Нухи Пајазити, Те-
тово. (2874) 

Лична карта таа име Васфи Јусуфи, Тетово. 
(2875) 

Свидетелство за IV одделение на име Фередин 
Лимани, Тетово. (2876) 

Работна книшка на име Нури Јусуфи, Гости-
вар. (2877) 

Диплома на име Биленфикрет Касими, Гости-
вар. (2878) 

Работна книшка на име Бајрам Абази, Гос-
тивар. (2879) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гајур 
Осмата, Гостивар. (2880) 

Свидетелство на име Бранкица Михај довека, 
Гостивар. (2881) 

Свидетелство од I до IV ,година и диплома на 
име Зиадин Ејуќи, Гостивар (2882) 

Свидетелство за III одделение на име Фети 
Емини, Гостивар. (2883) 

Воена книшка на име Ласте Макрешански, Ку-
маново. (2884) 

Свидетелство на име Снежана Младенова, Де-
мир Капија. (2885) 

'Свидетелство за I и II клас на име Сефедин 
Тахири, Тетово. (2887) 

Свидетелство' од I до IV година и диплома на 
име Јусуф Исмани, Тетово. (2888) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нехат 
Рецепи, Тетово. (2889) 

Здравствена легитимација на име Габриела 
Кузмановска, Тетово. (2890) 

Здравствена легитимација на име Кенан Дур-
миши, Тетово. (2891) 

Свидетелство за IV година на име Адем Ер-
хан, Гостивар'. (2892) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мус-
тафа Мустафи, Гостивар. (2893) 

Диплома на име Азиз Амзи, Гостивар (2894) 
Свидетелство за I клас на име Зоран Трајчев, 

Штип. (2895) 
Здравствена легитимација на име Ленче Апо-

столова, Штип. (2896) 
Здравствена легитимации на име Благуна 

Трајкоска, Прилеп. (2898) 
Диплома на име Васка Спирова, Куманово. 

(2899) 
Свидетелство за III одделение на име Темел-

ко Димовски, Титов Велес. (2901) 
Свидетелство за II година на име Челбова На-

дежда, Титов Велес (2902) 
Свидетелство за IV клас на име Патиков Ду-

шан, Тетов Велес. (2903) 
Диплома на име Каролина Ристовска, Титов 

Велес. (2904) 
Свидетелство на име Зоран Ристовски, Тетово. 

(2905) 
Свидетелство за II година на име Али Илјас, 

Тетово. (2906) 
Лична карта на име Зоја Караџовска, Тетово. 

(2907) 
Здравствена легитимација на име X а емир е Ме-

миши, Тетово. (2908) 
Здравствена легитимација на име Ашик Ме-

миши, Тетово. (2909) 
Свидетелство на име Нури Рамадани, Гостивар. 

(2910) 
Работна книшка на име Сали Салиу, Гости-

вар. (2911) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зенку 

Насфи, Гостивар. (2912) 
Свидетелство за I година на име Така Трпес-

к а , Гостивар. '(2913) 
Свидетелство на име Благоја Атанасовски, Ко-

чани. (2914) 
Ученичка книшка на име Горан Игњатовски, 

Скопје. (2915) 
Работна книшка на име Фоди Ибиши, Кума-

ново (2916) 
Свидетелство од I до IV година и диплома на 

име Лулзим Шабани, Куманово. (2917) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нади-

ца Величковска, Куманово. (2918) 
Здравствена легитимација на име Никосава 

Илеш, Куманово (2919) 
Диплома на име Џемал Емини, Куманово. (2920) 
Книшка на име Бранко Ивановски, Крива Па-

ланка (2921) 
Свидетелство на име Хисо Беќири, Тетово. 

(2922) 
Работна книшка на име Хазби Шаини, Тетово. 

(2923) 
Здравствена легитимација на име Живко Ан-

доновски, Тетово. (2924) 
Свидетелство за VIII одделение на име Измит 

Бајрами, Гостивар. (2925) 
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Ученичка книшка на име Милутин Ачиќ, Гос-
тивар. (292,6) 

Свидетелство на име Ѓортев Бог а лин, Делче-
во. (2927) 

Ученичка книшка на -име Војчо Трендафилов, 
Кочани. (2928) 

Свидетелство за I, И, III и IV година на име 
Валентина Иљовска, Скопје. (2929) 

Воена книшка на име Миле Тасевски, Скопје. 
(2930) 

Ученичка книшка на име Ристо Чол анчески, 
Скопје (2931) 

Воена книшка на име Аднан Река, Скопје. 
(2932) 

Воена книшка на име Рамадан Камбери, Ско-
пје. (2933) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цве-
тан 'Симоноски, Прилеп. (2934) 

Диплома на име До јени о Кипевски, Куманово. 
(2935) 

Ученичка книшка на име Ибис Мемети, Тето-
во (2936) 

Лична карта на име Ибис Мемети, Тетово. 
(2937) 

Здравствена легитимација на име Бектије Кам-
бери, Тетово. ^ (2938) 

Свидетелство на име Зулќуфли Јашари, Тето-
во. (2939) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Сеа-
дин Етеми, Тетово (2940) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ранини Лазами, Тетово. (2941) 

Лична карта на име Назмије Таки, Тетово. 
(2942) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Фекри Џабири, Гостивар. (2943) 

Работна книшка на име Лимонка МИЈ алкова, 
Штип. (2944) 

Работна книшка на име Симеон Симеонов, 
Кочани. (2945) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Божи-
ца Јорданова, Радовиш. (2,946) 

Свидетелство за II и III година на име Благој 
Јованов, Радовиш. (2947) 

Работна книшка на име Ајредин Алија, Ско-
пје. (2948) 

Воена книшка на име Сокол (Сокол, Скопје. 
(2949) 

Диплома на име Весела Пројкоска, Прилеп. 
(2950) 

Свидетелство за I година на име Гоце Мар-
коски, Прилеп. (2951) 

Индекс на име Биљана Миланова, Прилеп. 
(2952) 

Свидетелство на име Борис Петрески, Прилеп. 
(2953) 

Работна книшка на име Цена Миленоска, 
Охрид. (2955) 

Свидетелство за V клас на име Душан ,Пити-
ќов, Титов Велес. (2957) 

Свидетелство од I до III година на име Муха-
мед Селими, Тетово. (2958) 

Свидетелство за I година на име Афет Аде-
ми, Тетово. (2959) 

Лична карта на име Муамет Зеќири, Тетово. 
(2960) 

Лична карта на име Јумни Бајрами, Тетово. 
(2961) 

Свидетелство на име Хајрум Исени, Тетово. 
(2962) 

Свидетелство на име Илер Исеми, Тетово. 
(2963) 

Здравствена легитимација на име Весна Ми-
ленковиќ, Тетово. (2964) 

Диплома на име Драгица Смиланова, Тетово. 
(2965) 

Работна книшка на име Вања Андриеска, Гос-
тивар. (2966) 

'Свидетелство за IV одделение на име Амди 
Рашидов, НРшп. (2967) 

Здравствена легитимација на име Дафинка 
Малева, Штип. (2968) 

Здравствена легитимација на име Турќан Ма-. 
чева, Штип. (2970) 

Воена книшка на име Доне Треновски, Ско-
пје (2971) 

Работна книшка на име Душан Василевски, 
Скопје. (2972) 

Воена книшка на име Марјан К ает ановски, 
Скопје. (2,973) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Златко 
Атевски, Прилеп. (2974) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пет-
кана МисаЈ лоска, Прилеп. (2975) 

Лична карта на име Тодор Богоевски Прилеп. 
(2977) 

Свидетелство за I и III година на име Марјан 
Трајкоски, Прилеп. (2978) 

Индекс на име Панче Михајлов, Прилеп. 
(2979) 

Здравствена легитимација на име Гордица Крс-
тевска, Прилеп. (2980) 

Свидетелство за IV одделение на име ѓурѓа 
Атанасова, (Куманово. (2981) 

Свидетелство за I клас на име Марин Николов-
ски, Куманово. (2982) 

Здравствена легитимација на име Штрија Ми-
тевски, Куманово. (2983) 

Здравствена легитимација на име Убавка Ми-
тевска, Куманово. (2984) 

Здравствена легитимација на име Катерина 
Митевска, Куманово. (2985) 

Здравствена легитимација на име Колчо Ми-
тевски, Куманово. (2986) 

Свидетелство на име Лидија Неделковска, 
Кратово. (2987) 

Работна книшка на име Афродита Зејрула, 
Охрид. (2988) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тони 
Тиковски, Титов Велес. (2989) 

Лична карта на име Исмаил Фезљиу, Тетово. 
(2990) 

Здравствена легитимација на име Асан Али-
мани, Тетово. ^ (2991) 

Свидетелство за I и III година на име Рефик 
Јашари, Тетово. (2992) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нерин Рустеми, Тетово. (2993) 

Здравствена легитимација на име Марија Ди-
митрова, Штип. (2994) 

Свидетелство на име Јанка Бубевска, Берово. 
(2995) 

Книшка на име Ѓурга Јанева, Радовиш. (2996) 
Свидетелство за I година на име Соња Груес-

ка,, Прилеп. (2997) 
Работна книшка на име Виктор Зајкоски, При-

леп (2998) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бого-

сав БОЈКОВСКИ , Тетово. (2999) 
'Свидетелство од I до IV година и диплома на 

име Сабахудин Ештрафи, Тетово. (3001) 
Свидетелство за I и II година на име Енвер 

Бафтијар^ Тетово. (3002) 
Лична карта на име Рабије Синани. Тетово. 

(3003) 
Диплома на име Радослав Филипоски, Тетово. 

(3004) 
Здравствена легитимација на име Басри Ха-

сани, Тетово. (3005) 
Свидетелство за IV одделение на име Никола 

Милевски, Гостивар. (3006) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојан 

ѓорѓиев, Кочани. (3007) 
Здраветвиа легитимација на име Љуба Атана-

сова, Виница. (3008) 
Свидетелство на име Ванчо Китанов, Виница. 

(3009) 
Работна книшка на име Благоја Колодоски, 

Прилеп. (3010) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за условите, начинот и критериу-
мите за доделување станови и кредити за 
станбена изградба во лична сопственост 
на функционерите, раководните работни-
ци и на работниците во републичките ор-
гани и организации — — — - — — 513 
Одлука за висината на посебниот надо-
месток и л о се плаќа за друмските мотор-
ни возила — — — — — — — — 515 
Упатство за начинот на водење на еви-
денциите во областа на здравството — 516 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 223/84 ОД 20 март 1985 година — 533 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 238/84 ОД 27 март 1985 година — 533 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 265/84 од 10 април 1985 година — 534 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 11/85 од 23 април 1985 година — 534 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 35/85 ОД 23 април 1985 година — 535 
Решение на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 179/84 од 3 април 1985 година — 535 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината и 
за здружување средства во ЗСИЗ на кул-
турата па град Скопје за 1985 година — 536 

Одл/ка за измени и дополнувања на Одлу-
ката за здружување средства од доходот 
и од личните доходи на работниците за 
остварување и развој на културата и умет-
носта на подрачјето на општината и за 
здружување средства во ЗСИЗ на култу-
рата на град Скопје за 1985 година — 536 
Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината и 
за здружување средства во ЗСИЗ на кул-
турата на град Скопје за 1985 година — 536 
^Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината и 
за здружување средства во ЗСИЗ на кул-
турата на град Скопје за 1985 година — 537 
Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за здружување средства од дохо-
дот и од личните доходи на работниците 
за оствари вање и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината и 
за здружување средства во ЗСИЗ на кул-
турата на град Скопје за 1985 година — 537 


