
„Службен песник на СРММ излегу-
ва но потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 

Жиро сметка 40100-603-12498 

478. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за најви-

сокиве износи на патните, дневните и други трошо-
ци на работниците во републичките. органи на уп-
равата („Службен весник на *СРМ" бр. 36/81, 27/85, ' 
43/86 и 1/88) а во врска со член 27 став 1 точка 
1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнува-
ње и распределба на средствата за лични доходи и 
други примања и надоместоци на функционерите и 
раководните работници што ги именува односно на-
значува Извршниот совет на Собранието на СРМ ' 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/87), Комисијата за 
кадровски и административни прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
КОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД-

НОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патува-
ња на работниците во републичките органи на уп-
равата и во републичките организации и на функ-
ционерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет, на Собранието 
на СР Македонија изнесува 14.000 динари. 

2. Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање на работниците им се признаваат 
трошоци за ноќевање во износ утврден за хотел „Б" 
категорија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 17-348/1 од 104 фев-
руари 1988 година. 

4. Оваа ^одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 17-1237 
10 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања на / 

Извршниот совет, 
д-р Владо Камбова«!, е. р. 

479. 
'Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и другите 
трошоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81, 27/85, 
43/86 и 1/88), а во врска со член ?7 став 1 точка 
3 од Одлуката за основите и мерилата за стзкнување 
и распределба на средствата за лични доходи и дру-
ги примања и надоместоци на функционерите и ра-
ководните работници што ги именува односно на-
значува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија („Службен весник на с!РМ" бр. 28/87), Ко-

мисијата «а кадровски и административни прашања 
на Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

. нија, на седницата одржана на 10 јуни 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊА НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките ор-
гани на управата и во републичките организации чл 
на функционерите што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија »се утврдува во износ од 100.000 динари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-349/1 од 10 февруари 
1988 година. 

3. Одлуката влегува во , сила од 1 јуни 1988 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Б,р. 17-1238 
1.0 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател \ 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања на 

Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

480. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана Џа 18 &ај' 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за заедничките 
основи и мерила за уредување на односите во стек-
нувањето на доходот, чистиот доход и распределба 
на средствата за лични доходи на работниците во 
Металната индустрија „Браќо" — Браќа Кошулчев®! 
во Питов Велес, донесен со 'референдум на 15 ок-
томври 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во * означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот4 суд на Маке д они ја, со решение У. 
бр. 19/87 од 10 јуни 1987 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од оваа Одлука, затоа што се по-
стави прашањето за согласноста на оспорениот акт 
со член 23 од, Уставот на СР Македонија и за него-
вата спротивност со член 93 став 1 од Законот за 
здружениот труд. Воедно, * Судот го одложи одлу-
чувањето и им даде можност на работниците до 30 . 
април 1988 година да извршат усогласување на ос-
перениот акт со Уставот и законот, но усогласување-
то не е извршено. 
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4. На седницата Судот утврди дека Правилни-
кот содржи основи за распределба на средствата 
за лични доходи и тоа-, сложеност, одговорност, ус-
лови за работа како и дополнителни основи, квалите-
тот на извршените работи, квантитет и остварени за-
штеди. Понатаму, овие основи се разработени во 
подоеново но без притоа, за секој од нив да бидат 
предвидени и мерила затоа што член 22 од Правил-
никот предвидува дека аналитичка процена на ра-
ботите и работните задачи ќе биде извршена во 
посебен акт, како составен дел на оспорениот Пра-
вилник, а таков акт не е донесен. 

Според член 23 од Уставот на СР Македонија и 
член 93 став 1 од Законот за здружениот труд ра-
ботниците во основната организација се должни да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
не се утврдени мерила по предвидените основи за 
распределба на средствата за лични доходи, Судот 
утврди дека тој не е во согласност со член 23 од 
Уставот на СР Македонија и е во спротивност со 
член 93 став 1, од Законот за здружениот труд. 

Врз основава изнесеното, Судот; одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. . 

У. бр. 19/87 
18 мај 1988 година' 

Скопје 
Претседател 

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

481. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на негрвите одлуки, на седницата одржана на 
18 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Правилникот за работни односи, донесен од 

Претседателството на Авто-мото друштвото „Санде 
Пејоски" од Кичево на седницата одржана н а ' 30 
декември 1986 година,-

б) Правилникот за организација и систематизаци-
ја на работите и работните задачи, донесен од Прет-
седателството на означеното друштво на седницата 
одржана на 23 јули 1986 година; и 

в) Правилникот за заедничките основи и мерила 
за стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка и други 
лични примања на работниците, донесен од претсе^ 
дателотвото на означеното друштво на 8 септември 
1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
еа СРМ" и во означеното друштво на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр, 29/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка 
ѕа оценување уставноста и законитоста на актите 
означени во точката 1 од оваа одлика, затоа што 
се постави прашањето за нивната согласност со член 
4 од Законот за работните односи. 

- 4. На седницата Судот утврди дека правилни-
ците означени во точката 1 од оваа одлука се доне-
сени од Претседателството на означеното Авто-мото 
друштво и дека во работната заедница на Друштво-
то се вработени помалку , од 10 работници. 

Според член 380 став Л, 383 став 2 и член 458 
ОД Законот за здружениот труд работниците во 
работните заедници во општествените организации 
и здруженијата на граѓаните ги уредуваат и оства-

руваат своите самоуправни права, обврски и одго-
ворности на начин како и работниците шо органи-
зациите на здружен труд. Како исклучок од овие 
одредби во член 4 од Законот за работни односи 
е предвидено во работната заедница во која рабо-
тат до 10 работници правата, обврските и одговор-
ностите од работниот однос работниците да ги уре-
дуваат со договор меѓу нив, и организацијата за 
која тие вршат работи во согласност со законот. 
Притоа, Судот утврди дека во Законот за опште-
ствените организации и здруженијата н* граѓани 
(„Службен весник на СРМ" бр. 32/83) не се предви-
дени посебни одредби за положбата на работниците 
во работните заедници на овие организации и здру-
женија. 

Со оглед на тоа што во работната заедница на 
означеното друштво има помалку од 10 вработени, 
а оспорените правилници се донесени од Претседа-
телството на Авто-мото друштвото, а не со договор 
меѓу работниците во .работната заедница и друш-
твото, независно од тоа дали работниците во работ-
ната заедница учествувале при донесувањето на пра-
вилниците,. Судот утврди дека тие не се во соглас-
ност односно се во спротивност со означените закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 29/87 
18 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, е. р. 

482. 
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 18 маз 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 58 и 59 од Правилникот 
за основите и мерилата за решавање на станбените 
потреби на работниците, донесен од работниците во 
Работната заедница при Работната организација „Тех-
нометал-В*ардар" во Скопје, со референдум одржан 
на 10 јуни 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на оспорените одредби од Правилникот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што е утвр-
дено право на доделување на стан на трајно корис-
тење поради, исклучителни околности, и затоа што 
предвидените случаи рушење на стан и настапување 
на трајна и неизлечива болест не се од таков карак-
тер да претставуваат исклучителни околности за до-
делување на стан без спроведена постапка. Исто та-
ка, според - наводите во предлогот, со предвидува-
њето на основот трајна и неизлечива болест како 
исклучителна околност за добивање на стан, доаѓа 
до двојно вреднување на овој основ, затоа што во 
член 22 од означениот правилник е утврден одреден 
број бодови по основот здравствена состојба. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 58 
од оспорениот правилник е предвидено дека работ-
никот има право да бара решавање на своето стан-
бено прашање надвор од ранг листата во итни и вон-
редни случаи настанати со дејство на виша сила 
(земјотрес, поплава, пожар, лизгање на терен и ел.), 
паради рушење на зграда по решение на надлежен 
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орган, и поради настапување на трајна или неиз-
лечива болест на работникот или член на неговото 
потесно семејство. 

Во член 59 од Правилникот, пак, е предвидено 
дека решавањето на станбените потреби во случаите 
утврдени во член 58 може да биде привремено џли 
трајно. Привременото решавање на станбеното пра-
шање се врши со доделување на несоодветен стан, 
одобрување на вонредни кредити и на друг сличен 
начин, а трајно се решава само ако работната заед-
ница располага со слободен соодветен стан. Воедно, 
Судот утврди дека оспорениот правилник престанал 
да важи-на 9 февруари 1988 година со донесување 
на нов Правилник, во кој не се содржани оспоре-
ните. одредби. 

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за стан-
бените односи работниците во основната организа-
ција со самоуправен општ акт ги утврдуваат основи-
те и мерилата за определувањето редот на првен-
ството за давање станови за користење, имајќи го 
предвид првенствено уставното начело на заемност 
и солидарност изразено во оддел И став з алинеја 
6 од Уставот на СР Македонија. 

Според тоа самоуправно право е на работниците 
да ги утврдат основите за добивање на стан за 
привремено или трајно користење, почитувајќи го 
притоа, пред се, уставното начело на заемност и со-
лидарност, што, според мислењето на Судот, може 
да се изрази и со тоа што работникот, кој поради 
вонредни околности останал без стан или кај кој 
настапила трајна и неизлечива болест да има пр-
венство при распределбата на станови. . 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека со 
предвидувањето на можноста за првенствено трајно 
или привремено решавање на станбеното прашање 
на работниците во случај на вонредни околности, 
какви што се утврдените во оспорените членови од 
Правилникот, се обезбедува остварувањето на устав-
ното начело на заемност и солидарност односно дека 
оспорените членови не се во несогласност со наве-
дените уставни и законски одредби. 

Што се однесува до нав одот од предлогот дека 
со оспорената одредба доаѓа до двојно вреднување 
на основот здравствена состојба, Судот смета дека 
во случајов нема двојно вреднување, затоа што до-
делувањето на стан по основот трајна и неизлечива 
болест е вон од редовната постапка за добивање на 
стан. 

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

У. бр. 246/17 
18 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

483. ^ 
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 18 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
/ 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 16, 17 став 1 и 
членовите 18 и 24 од Правилникот за станбени 
односи на Основната организација на здружениот 
труд на ТТ врски „Градска — Скопје" во Скопје, 
донесен со референдум на 11 .февруари 1985 го-
дина. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 226/87 од 16 март 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на члено-
вите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што не се во согласност со Уставот и се во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 
од оспорениот правилник е предвидено дека работ-
никот кој има општествен стан должен е при под-
несување на барање за решавање на станбеното 
прашање со молбата да приложи решение од над-
лежниот орган дека станот се дава на користење 
на оваа организација со што му се доделуваат уште 
20 бода, а во спротивност нема да биде разгледан. 

Според член 21, од Уставот на СР Македонија и 
член 89 од Законот за здружениот труд работни-
ците во основната организација на здружениот труд 
го распоредуваат делот од чистиот доход за лични 
доходи и заедничка потрошувачка сразмерно со при-
донесот што го дале во остварувањето на доходот 
во основната организација со својот тековен труд 
и управувањето и стопанисувањето со општестве-
ните средства. 

Од изнесената уставна и законска одредба про-
излегува дека право на учество при распределба 
на средствата за заедничка потрошувачка имаат сите 
работници, при што, според мислењето на Судот до-
бивањето на стан од работната организација ^не 
можр да се условува со отстапување на постојниот 
стан од страна на давателот на стан. 

Со оглед на тоа што со член 16 од Правилни-
кот, работникот на одреден начин се исклучува од 
правото да учествува при распределбата на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, Судот утврди де-
ка оваа одредба не е во согласност се Уставот и 
е во спротивност со Законот за здружениот труд. 

. 5. Исто така Судот утврди дека и во членовите 
17 став 1 и 18 став 1 е предвидено по основот от-
стапување на стан во приватна сопственост да се до-
делуваат определен број на бодови. 

Според член 214 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија на граѓанинот му е загарантирано да стек-
нува станарско право на стан во општествена соп-
ственост, со кое му се обезбедува, под услови опре-
делени со закон, трајно да користи стан во опште-
ствена сопственост заради задоволување на личните 
и семејните потреби. Согласно Оддел II стал 3 али-
неја 9 од Основните начела на Уставот неприкосно-
вената основа на положбата на човекот, покрај дру-
гото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, долж-
ностите и одговорностите на луѓето во согласност 
со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што во член 17 став 1 и член 
18 став 1 од Правилникот е предвидено по основот 
отстапување на стан на работникот, да му се доде-
луваат определен број на бодови, Судот смета дека 
со предвидувањето на определен број на бодови за 
отстапување на стан одредена категорија на работ-
ници се ставаат во поповолна положба во однос на 
другите работници, поради што оспорените членови 
од правилникот не се во согласност со означените 
уставни одредби. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 18 став 
2 од Правилникот е предвидено дека работникот кој 
ќе добие соодветен стан должен е својот стан да 
го поклони на организацијата, а во спротивно го 
губи правото за користење на доделениот стан. 

Според член 94 став 2 од Уставот на СЃ Маке-
донија граѓаните имаат право на сопственост на 
-станбени згради и станови за задоволување на лич-
ните и семејните потреби. 

Согласно член 214 став 2 од Уставот на граѓа 
шшот му е загарантирано да стекнува станарско 
право на стан во општествена сопственост со кое му 
се обезбедува, под услови определени со закон, трај-
но да користи стан во општествена сопственост за-
ради задоволување на личните и семејните потреби. 
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Според член 14 од Законот за станбени односа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 27/86) 
ако носителот на станарско право, неговиот брачен 
другар или малолетните членови нд неговото семеј-
но домаќинство имаат или се здобијат со семејна 
станбена зграда или стан во сопственост во местото 
на живеење што одговара на потребите на носите^ 
лот на станарско право должен е да се исели од 
станот што го користи врз основа на договорот за 
користење На ст^н. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на носителот на станарско право кој во по' 
стапкк пред станбениот орган ќе докаже дека соп-
ствената семејна станбена зграда или станот не од-
говара на неговите потреби и потребите на члено-
вите на неговото домаќинство. Во тој случај давате 
лот* на стан на користење чии стан го користи но-
сителот на станарско право, ќе ја издаде, семејната 
станбена зграда или стан на користење за период 
додека носителот на станарско право го користи 
станот во општествена'сопственост, (член 14 став 2). 

Од изнесените одредби произлегува дека орга-
низацијата односно давателот на стан на користење 
во општествена сопственост не може со свој акт да 
го условува правото на добивање на стан, со поклон 
нување на сопствен стан на Работната организација 
освен да го условува со отстапување на сопствениот 
стан во смисла на член 14 став 2 од Законот за стан-
бените односи. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба е 
предвидено работникот при добивање нд стан во 
општествена сопственост својот стан да го поклони 
на организацијата. Судот утврди дека оспорениот 
член не е во согласност со означените уставни и за-
конски одредби. 

7. Исто така, Судот утврди дека во член 24 
од оспорениот правилник се утврдени одреден број 
на бодови по основот времетраење на живеење во 
град Скопје. 

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот 
на СР Македонија неприкосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот ја сочинуваат една-
квоста на правата, должностите и одговорностите во 
согласност со уставноста и законитоста. 

Според член 125 од Законот за здружениот 
труд работникот кој засновал работен однос ги ос-
тварува своите права, обврски и одговорности од 
денот кога започнал да работи. 

Со оглед на тоа што во член 24 од Правилникот 
е предвиден основот времетраење на живеење во 
местото на работењето, со што со оваа одредба од-
редени лица кои подолго време живеат во град 
Скопје се ставени во поповолна положба во однос 
на другите работници, Судот утврди дека оспоре-
ниот член од Правилникот не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост. 

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

У. бр. 226/87 
18 мај 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

484. 
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 18 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 63 став 1 точка 2 под 
а), б) и в) од Правилникот за решавање на станбе-
ните прашања, донесен од работниците во Работ-
ната организација за производство на филмови 
„Вардар филм" во Скопје, со референдум одржан на 
9 декември 1985 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, со предлог поднесен до Уставниот суд на Ма-
кедонија, поведе постапка за оценување уставноста 
и .законитоста на правилникот означен во ' точката 
1 од оваа одлука, затоа што основот работи и ра-
ботни задачи што ги извршува работникот од зна-
чење за работната организација е презасилено вред-
нуван што не е во согласност со уставното начело 
на заемност и солидарност. 

4/ На седницата Судот утврди дека во < оспоре-
ниот член од Правилникот, покрај .другите основи 
е предвиден и основот работи и работни задачи што 
ги извршува работникот од значење на работната 
организација, при што -овој основ е поделен; на три 
по до сн ови: аУ видот на работите и работните зада-
чи; б) сложеноста на работите и работните задачи 
и в) одговорноста за извршување на работите и ра-
ботните задачи и дека овој основ е повеќе вредну-
ван од основот станбени услови. 

5. Според член 42 и 42-а од- Законот за станбе-
ните односи. („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/75, 27/86) работниците' со самоуправен општ акт 
ги утврдуваат, основите и мерилата за определување 
редот на првенство за добивање на користење стан 
во општествена сопственост. -

Притоа, Судот смета дека поаѓајќи од устав-
ното начело на заемност и солидарност утврдено во 
Оддел И став 3 алинеја 6 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, при утврдувањето на 
основите и мерилата за определување редот на пр-
венство за добивање на користење стаџ во опште-
ствена сопственост, треба да се обезбеди претежно 
влијание на 1 основите кои ја изразуваат станбената 
состојба на работниците. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
Правилникот е предвидено основот работи и работ-
ни задачи што ги .извршува работникот да има до-
минантно влијание врз утврдување редот на првен-
ство за добивање стан во општествена сопственост, 
а не основот станбена состојба, Судот утврди дека 
член 63 став 1 точка 2 под а), б) и в) не е во со-
гласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност и со означените одредби од Законот за 
станбени односи. 

Притоа, доколку во работната организација има 
потреба да се решаваат станбените прашања на де-
фицитарните стручни кадри, Судот смета дека е по-
требно во организацијата да се утврди кои се дефи-
цитарни кадри, да се издвојат посебни средства за 
таа намена и да се определат критериумите ,и по-
стапката за распределба на становите на 'Овие кадри. 

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

У. бр. 2/88 
18 мај 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

^-р Фиданчо Стоев, е. р. 

485. 
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 25 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за постапката и 
начинот на утврдување на остварените резултати на 
трудот и учество на работниците во распределбата 
на средствата за дични доходи по основа на оства-
рените резултати "на трудот, донесен од Работнич-
киот совет на Работната организација за ПТТ сооб-
раќај „Скопје" во Скопје на 31 август 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во означената работна организација на, 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 244/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на правилни-

к о т означен во точка 1 од оваа одлука, во поглед 
на постапката за неговото донесување односно за-
тоа* што е донесен од работничкиот совет, а не од 
работниците со референдум. 

4. Судот на Седницата утврди дека оспорениот 
правилник е донесен од Работничкиот оовет на оз-
начената работна организација врз основа на член 
31 од Самоуправната спогодба за заедничките ос-
нови и мерила за утврдување и распоредување на 
доходот и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во основните организации 
на здружен труд и работните заедници во состав 
на Работната организација, донесена на собир на 
работниците во основните организации. Во оспоре-
ниот правилник се разработени основите и се утвр-
дени мерилата за распределба на средствата за лич-
ни \ доходи во зависност од постигнатите резултати во 
работата. Во членовите 5 и 6 од Правилникот е 
утврден начинот на определување и оценка на ре-, 
зултатите од трудот на работниците код работат на 
норма и работниците кај кои не можат да се кван-
тифицираат и нормираат работните задачи. Така, 
кај работниците кои работат на норма за секој ин-
д е к с ^ поен на натфрлување односно потфрлување 
на нормата се утврдува зголемување односно нама-
лување на личниот доход за 0,5!°/о. Во член 8 е 
утврден начинот за оценка на остварените резул-
тати ^ на Трудот по основ на ефикасност во корис-
тењето на работното време и определени се про-
центи со кои се намалува личниот доход поради 
нерационално и неефикасно користење на работното 
време. : 

5. Во член. 23 став 1 од Уставот на СР Маке-; 
донија и член 93 од Законот за здружениот труд 
е предвидено дека работниците во основната ор-
ганизација се должни да ги утврдат основите и ме-
рилата за распределба на средствата, за лични до-
ходи, а според член 438 од Законот за здружениот 
труд за основите и мерилата работниците одлучу-
ваат со референдум. ' 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник4 

покрај тоа што се разработуваат основите се ут-
врдуваат и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи по основ на резултатите од трудот 
на работниците во основните организации, кои ме-
рила не се утврдени во самоупсавните општи акти 
во основните организации, а согласно означените 
уставни и законски одредби, работничкиот совет на 
работната организација не е овластен да ги утвр-
дува мерилата, Судот утврди дека оспорениот пра-
вилник не е во согласност односно е во спротивност 
со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 244/87 
25 мај 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

486. ч 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 43 од Правилникот за 
измена и дополнување на Правилникот за формира-
ње и користење средства од Фондот за заедничка 

потрошувачка најосновно™ училиште „11 Октомври" 
во Скопје, донесен со референдум на 25 јуни 1986 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во,, Службен весник 
на СРМ" и во означеното основно училиште на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 11/88 од 13 април 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 43 
од актот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што по основот работен придонес на работни-
кот не се утврдени објективизирани мерила. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 43 
од Правилникот како основи- за утврдување на ра-4 

болниот придонес на работникот во работата се 
предвидени постигнување на високи резултати, про-
сечни резултати и исполнување на работите и ра-
ботните задачи и за нив е утврден определен број 
на бодови. Меѓутоа, не е утврдено кој орган дава 
оценка на постигнатите резултати во работата. 

5. Според член 42 ,и 42-а од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 26/73, 
14/78 и 27/86) работниците во организациите на 
здружениот труд, во согласност со Уставот и зако-
нот, ги определуваат основите и мерилата за утвр-
дување на * редот на првенство за распределба на 
станови. Притоа, според мислењето на Судот тие се 
должни да го почитуваат уставното начело за заем-
ност и солидарност .изразено во Оддел П став 3 
алинеја 6 од Уставот на СР Македонија. При утвр-
дувањето обнови и мерила, работниците освен со-
цијално-економските основи, согласно уставното на-
чело дека трудот и резултатите од трудот ја опре-
делуваат општествената и материјалната положба 
ца човекот треба да предвидат и основи што се 
поврзани со придонесот на работникот во работата. 
Согласно член 135 став 2 и 3, пак, од Законот за 
здружениот труд оценка за придонесот на работни-
кот ве работата може да даде работничкиот совет, 
комисија што тој ќе ја формира4 или работниците 
непосредно. 

Со оглед на тоа што во членот 43 од Правил-
никот мерилата за утврдување на придонесот на 
работникот во работата не се објективизирани, и не 
е утврдено кој орган дава оценка за придонесот на 
работникот во работата, Судот утврди дека оспоре-
ниот член не е во согласност односно е во спротив-
ност со. означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 11/88 
8 јуни 1988 година 

Скопје . 
Претседател 

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

487. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите^на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите, одлуки, на седницата одржана на 8 
јуни 1988 година, донесе г , 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 13 и член 16 став 4 од 
Општествениот договор за заедничките критериуми 
и мерила за решавање на станбените потреби на 
работниците во организациите на здружениот труд 
и работните заедници во општината Титов Велес, 
склучен во 1987 година меѓу Собранието, на оп-
штината Титов Велес, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Титов Велес, Општинската кон-
ференција на ССРНМ, Општинскиот одбор, на соју-
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зот на здруженијата на борците од НОБ, Општин-
ската конференција на Општинскиот совет на ССММ, 
Општинската СИЗ за становање, организациите на 
здружениот труд и работните заедници во општи-
ната Титов Велес. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 15/88 од 6 април 1988 година, поведе постанка 
за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ните одредби од општествениот договор означен во 
точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави пра-
шањето за согласноста на оспорените одредби со 
уставните начела на еднаквост и заемност и соли-
дарност. 

4. Судот на седницата утврди дека во' оспоре-
ниот член 13 од Општествениот договор' е изврше-
но вреднување на станбената положба на работникот 
потстанар, при што вреднувањето почнува да се 
врши од 2 години потсганарски однос, од што про-
излегува дека станбената состојба на работниците 
кои како потстанари живеат до 2 години не се 
вреднува. Воедно, Судот утврди дека во оспоре-
ниот став 4 на член 16 од Општествениот договор 
е предвидено дека користењето на бесправно из-
граден стан (зграда) не се вреднува по овој основ, 
со што според мислењето на Судот, овие работници 
се сметаат со решено станбено прашање се до ру-
шењето на станот и не се земаат предвид при рас-
пределбата на станови, независно дали тој стан од-
говара на нивните станбени потреби и е подобен 
за живеење. 

5. Согласно член 103 став 1,ѕ 139 и 141 од 
Уставот на СР Македонија со општествен договор, 
покрај другото, може самоуправно да се уредат оп-
штествено-економските односи во областа на рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошувач-
ка, ако е тоа од поширок заеднички интерес за 
учесниците во договорот или од општ општествен 
интерес. Меѓутоа, според мислењето на Судот при 
самоуправното уредување на овие прашања, треба 
да се има предвид особено уставното начело на ед-
наквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија и 
уставното начело на заемност и солидарност изра-
зено »о Оддел И став. 3 алинеја 6 од Основните 
навела на Уставот. Тоа значи дека со утврдените 
основи и мерила за распределба на средствата за 
станбена изградба треба да се обезбеди учество под 
еднакви услови на секоЈ работник кој засновал ра-
ботел однос применувајќи го притоа уставното наче-
ло иа солидарност затоа што средствата за заеднич-
ка потрошувачка се издвојуваат од доходот на ос-
новната организација во чие создавање учествуваат 
сите работници сразмерно со својот и вкупниот оп-
штествен труд. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби во 
означениот општествен договор не е предвидено вред-
нување на станбената состојба на потстанар, кој во 
тој статус поминал до две години, како и на работ-
ниците кои се сопственици на бесправно изградена 
станбена зграда, без оглед на станбените услови под 

, кои живее. Судот- утврди дека овие работници се 
исклучуваат од распределбата на дел од средствата 
за заедничка потрошувачка. Доради тоа Судот утвр-
ди дека оспорените одредби не се во согласност со 
означените уставни начела. 

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

У. бр. 15/88 
3 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р« 

488. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 5 од Правилникот за 
посебни надоместоци на работниците за авторство 
и новаторство во Основната организација на здру-
жениот труд Институт за поледелспо и градинар-
ство, во состав на-Земјоделскиот факултет во Скоп-
је, донесен од работниците оо референдум на 24 
ноември 1987 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 130/86 од, 5 мај 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на членот 5 
од Правилникот означен во точката 1 од обаа од-
лука, затоа што посебниов надоместок за авторство 
и новаторство се ограничува во висина до 10% од-
носно не повеќе од 10 просечни лични доходи ос-
тварени во годината во Основната организација, а 
не според придонесот на творецот во зголемувањето 
на доходот на основната организација од тоа автор-
ство и новаторство. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 
5 од Правилникот посебниот надоместок за авторство 
и новаторство се пресметува секоја година во виси-
на од 10°/о од чистиот доход остварен од авторство 
односно новаторство, но вкупниот надоместок не 
може да изнесува повеќе од 10 просечни лични до-
ходи остварени во годината во Основната организа-
ција, по еден автор-новатор. 

Согласно член 219 став 3 од Уставот на СР 
Македонија обемот, траењето; ограничувањето, пре-
станокот и заштитата на правата на творците на 
своите творби, како и правата на организациите на 
здружениот труд во кои се создадени тие творби 
како резултат на здружувањето на трудот и сред-
ствата, се определуваат со закон. 

Според член 96 од Законот за здружениот труд 
работникот кој со иновација, рационализација или 
со друг вид творештво во работата со општествени 
средства придонесе за развојот и зголемувањево на 
продуктивноста на трудот, вклучувајќи го и созда-
вањето услови за воведувале на научните односно 
на техничките достигања и, *рз таа основа, за зго-
лемувањето на доходот на основната организација, 
има право на посебен паричен надоместок, з а . се-
која од нив посебно, во согласност со придонесот 
што го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација, под услов резултатот од тоа тво-
рештво да се користи во работата со општествени 
средства и под други услови утврдени со самоуп-
равниот општ акт и со зажонОт. 

Според член 8 став 3 и 4 од Законот за приз-
навање на новосоздадените, одобрување да се вове-
дат во производство странски и заштита на сорти, 
земјоделски и шумски растенија („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 38/80) материјалното право на органи-
зацијата на здружениот труд (творец на новосозда-
дената сорта) се состои во правото сортата да ја 
користи и со неа да располага, како и да остварува 
право на надоместок за користењето на таа сорта, 
а, пак, работниците во таа организација што учес-
твувале во тоа создавање (облагородувачите) имаат 
право на посебен надоместок под условите утврдени 
со самоуправниот општ акт, ако создавањето на но-
восоздадената сорта придонело за зголемување на 
доходот на основната организација. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците во организациите на 
здружениот труд, со самоуправен општ акт, сс долж« 
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ни да ги утврдат правата на творците на своите 
творби, како и правата на организациите на здру-
жениот труд на творбите создадени од работата со 
општествени средства. Притоа, правата на творците 
на своите творби, по својот обем и траење мораат 
да бидат во рамките утврдени со закон и со само-
управен општ акт, односно според придонесот што 
творецот го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Со оглед на тоа што со членот 5 од Правилникот 
посебниот надоместок за авторство и новаторство 
се ограничува во висина до 10% односно не повеќе 
од 10 просечни лични доходи остварени во годината 
во Основната организација, а не според придонесот 

на творецот^во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација од тоа авторство и новаторстао,-
Судот утврди дека означената одредба од Правил-
никот не е во согласност односно е во спротивност 
оо изнесените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 130/86 
6 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија) 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРЈ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

- ОСИГУРУВАЊЕ НА ( МАКЕДОНИЈА 

202. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), а во врска со 
член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 
2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија и член 2 од Општествениот договор за усо-
гласување на пензиите во СР Македонија, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО 

НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Скроените, инвалидските и семејните^ пензии, ма-

теријалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска со 
правото на преквалификација или доквалифи/кација 
и соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостанатата работна способност, се усогласуваат со 
движењето кд номиналните лични доходи во 1988 
година зл 73 насто. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со движењето на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1988 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/88 и 15/88) 
до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат 
уште за 25 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ' од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тирана пензиска основа, на износот на гарантирана-
та пензија и на пензиите определени според пен-
зискиот стаж и личниот доход на корисниците на 
најнизок износ на пензија и додаток на пензија. 

Член з 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1985 година. . 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 
година сс зголемуваат до износот на пензијата оп-
ределена врз основа на остварените лични доходи и 

МИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
/ 

навртениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1988 година за процентот 
од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла на 
член 25 од Законот за, основните права од рензис-
ското и инвалидското осигурување е 1988 година, 
односно во чија пензиска основа се засметали це-
лосно или делумно личните доходи односно осно-
вици на осигурување остварени во 1988 година. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-

ка припаѓа и на пензиите на корисниците на пен-
зија од органите на Управата надлежни за внатрешни 
работи и семејните пензии изведени по таа основа 
сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во 
кои примале пензија с о т о н о член 137 став 2 од 
Законот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/80) како и на пензиите на работници ге 
во казнено-поправните и воспитно-поправните домо-
ви и семејните пензии изведени по таа основа сраз-
мерно на бројот на месеците од 1988 година во која 
примале пензија согласно член 73-а од Законот за 
извршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ" број 
19/79 и 35/86). 

Член 6 
Како основица за определување износот на усо-

гласувањето од член 1 на оваа одлука се 'зема изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување, однос-
но паричниот надоместок, усогласени според порас-
тот на номиналните лични доходи во Републиката 
во 1987 година што на корисникот му припаѓа од 
1 јануари 1988 година. 

Член 7 
Пензијата со. додатокот на носител на „Парти-

занска споменица од 1941" со усогласувањето од 
член 1 на оваа одлука не може да го надмине изно-
сот определен според член 9 став з од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941". . 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМЦ 

а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-1985/1 
28 ЈУНИ 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, е. р. 
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203. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („'Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83 и 4/87) и член 142 став 
4 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна, 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 
и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското' осигурување 
на Македонија, на седмицата одржана на 28 јуни 
1988 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 

НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 
1 АПРИЛ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување правото на дода-
ток на пензијата се определува во висина од 139.500 
динари, сметано од 1 април 1988 година. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

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

Член 3 
При признавањето право на додаток на пензи-

јата се зема во предвид граничниот износ на нај-
ниското пензиско примање определено со оваа од-
лука и усогласената пензија определена според ста-
жот и личниот доход согласно донесените одлуки за 
усогласување на пензиите до денот од кога му е 
признато правото. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од / 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ"Г 
а ќе се применува од" 1 април 1988 година. 

Бр. 02-1987/1 
28 јуни 1988 година Претседател, 

Скопје Олгица Богатиновска, е. р. 

204. 
Врз основа на член 28 став^ 1 од * Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРДО" бр. 18/83, 4/87) и член 142 с̂ гав 
1. точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на. пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 
и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 28- јуни 
1988 година, донесе 

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

. АПРИЛ 1988 ГОДИНА 
Член 1 

Најнискиот износ на пензија сметано од 1 април 
1988 година се- определува во висина од 82.423 динари. 

Член 2 
Исплатата на најнискиот износ на пензија од 

член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на послед-
ната година од која се земени личните доходи во 
пензиската основа. 

Член 3 • 1 

-Исплатата на најнискиот износ на пензија од 
член 1 на оваа одлука' ќе се врши по службена 
должност, без донесување на решение. 

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

нот на објавувањето во Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 април 1988 година. 

Бр. 02-1986/1 
28 јуни 1988 година Претседател, 

Скопје Олгица Богатиновска, е. р. 

205. 
< Врз основа на член 7 од Општествениот договор 

за усогласување на пензиите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија до 1990 година, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското ,и 
инвалидското осигурување на Македонија, . нд сед-
ницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе 

\ < 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ДА-
ВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО ВИ-
СИНА ДО ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 

Член 1 
На корисниците на пензија до граничниот износ 

на најниското пензиско примање за 1988 година во, 
Јјгзнос од 139.500 динари, им се определува еднократ-
но парично давање и тоа: 

—1 50.000 динари на корисниците на најнизок из-
нос на пензија,-

—- 50.000 динари на корисниците кви со пензијата 
користат додаток на пензијата, 

— 30.000 динари на корисниците на пензија чија 
пензија е помала од висината на граничниот износ 
на најниското пензиско примање а не користат до-
даток4 на пензијата. 

Член 2 
Еднократното парично давање припаѓа на сите 

корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 
јуни 1988 година. 

Член 3 
Еднократното парично давање ќе се определи 

по службена должност, без донесување на решение 
а ќе се исплати со пензиите "за месец август 1988 
година., 

Член 4 
Исплатениот износ од член 1 на оваа одлука 

нема да се пресметува во износот на пензијата од-
носно додатокот на пензијата. 

Член 5 
Оваа" одлука Влегува во сила со денот на објаву 

звањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1988/1 
28 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

206. 
Врз основа на член 25 став з од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83 и 4/87) и член 142 точка 4 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското, осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИ* 
ЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ -ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГО-
ДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1988 
ГОДИНА СО ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 106 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Личните доходи остварени , од 1966 до 1987 го-

дина заради утврдување на пензиската основа кога 
се валоризираат на .ниво на личните доходи од 1988 
година како последна година од работата се пресме-
туваат со примена на следниве валормзациони кое« 
фициенти; у 
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Валоризациони коефициенти со постапка примена 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување пресметани со 
дел од порастот на личните доходи од 1988 година 

Година 
50% 

75°/о 100°/о 
1 2 3 ч 4 

1966 293,808 339,399 304.990 
1967 253,001 - 292,260 331,519 
1968 230,737 266,541 302,345 
1969 205,771 237,700 269,630 
1970 174,978 202,129 229,281 
1971 146,036 168,697 191,358 
1972 122,213 141,177 160,141 
1973 105,072 121,376 137,680 
1974 81,629 94,295 106,962 
1975 66,000 76,242 86,483 
1976 58,267 67,308 76,350 
1977 49,742 57,461 65,179 
1978- 41,056 47,427 53,798 
1979 34.404 39,743 45,081 
1980 4^8,328 32,723 37,119 
1981' - 21,487 24,821 28,155 
1982 1б;574 19,146 21,718 
1983 13,183 15,229 17,274 
1984 9,624 " 11,117 12',610 
1985 5,844 6,751 7,657 
1986 2,921 3,374 3,827 
1987 1,450 1,675 „ 1,900 
1988 1,000 1,000 1,000 

, Член 2 • 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ' од де-

нот на објавувањето во „Службен весник' на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јули 1988 година. 

Бр. 02-1989/1 
28 јуни 1988 година Претседател, 

Скопје Олгица Богатиновска, е. р. 

207. 
Врз основа на член 112 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. .18/83), Собраните 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАП 

КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА 
ПОЛОЖБА ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни двеста и постапката за ^утврдување на фактич-
ката состојба (,,Службен весник на СРМ" бр. 31/75) 
во член 2 во Глава II — ЖЕЛЕЗАРНИЦИ, по точка 
1 —- Работни места кај високи печки, се додава под-
наслов кој гласи.- „ПОДГОТОВКА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ". 

Член 2 
Во глава И — Железарници, во поднасловот — 

Подготовка на минерални суровини, како работни 
места на кои работата е особено тешка и по здрав-
јето штетна во смисла на член 71 од Законот за 
основните права од пензиското и, инвалидското оси-
гурување, се утврдуваат работните места: * 

1) Ракувач со вибрациони додавач на приемен 
бункер, ракувач со постројки за разни материјали, 
ракувач со ленти и шипки за рудни двор, ракувач 
со примарна и секундарна дробилница, ракувач со 
лингитски бункер и додавач, ракувач со пумпи, 
ракувач со постројки за коварина, ракувач со лен-
ти и додавач на варовник, ракувач на ленти и до-
давач на хопер, ракувач со портална дигалка, ра-
кувач со ленти и сита за лигнит, ракувач и земач 
на примероци, ракувач со ленти на кос и рамен 
мост. , 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување. 

2) Ракувач со' насипувач на руда, ракувач со 
испрајќач на руда — одземач, работник. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-' 
таат како 13 месеци, стаж на осигурување. 

Член з 
Стажот на осигурување што се смета со зголе-

мено траење за работниците распоредени на рабо-
тните места од член 2 на оваа одлука се смета од 
денот "на влегувањето во оила на оваа одлука, но 
најрано од 15 мај 1945 година. 1 

Стажот на осигурувањето со зголемено траење 
пред донесувањето на одлуката се смета со зголе-
мено траење под услов додатниот придонес за ста-
жот на осигурувањето4 со зголемено траење да се. 
плати од 7 мај 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работ-
ните места кои се утврдени со оваа одлука како 
работни места со зголемен стаж на осигурување не 
се плаќа додатен придонес 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и ра-

ботни задачи Од член 2 на оваа одлука ќе се ут-
врдуваат врз основа на документацијата со која рас : 

полага работната организација. 
Член 5 / 

Фактичката положба за работниците распореде-
ни на работните места од член 2 на оваа одлука 
ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 
од Одлуката зѓ утврдување. на работните места на 
кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемувањето на тие работни 
места и постапката за утврдување на фактичката 

, положба („Службен' весник на СРМ" бр. 31/75). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-1995/1 

28 јуни 1988 година Претседател,. 
Скопје Олгица Богатиновска, е. р. 

208. 
Врз- основа на член 83 и 142 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурувале 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, до-
несе 1 / 

О Д Л У К А ^ 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕ-
НО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВР-

ДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА- — ВО 
ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА — 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
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десно траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба ^Службен весник на СРМ" бр. 31/75) 
во член 2 во глава IV — ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА 
— место точка 4 — Работни места во производство 
на олово и точка 6 — Работни места во производство 
на цинк, се додава поднаслов: ТОПИЛНИЦА ЗА 
ОЛОВО И ЦИНК „3 ЛЕТОВО" — ТИТОВ ВЕЛЕС. 

Член 2 
Во член 2 во Глава IV — ОБОЕНА МЕТАЛУРГИ-

ЈА̂  во поднасловот: ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И 
ЦИНК ЗЛЕТОВО" — Титов Велес, како работни 
места на кои работата е особено те1пка и по здрав-
јето штетна во смисла на член 71 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување се утврдуваат работни места: 

I. Погон за производство на синтер 
1. Работник на пламеник за синтеровање во сме-

на 
2. Работник на вреќаст филтер 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 16 месеци стаж на осигурување. 

3. Работник на бункер за пропорционирање во 
смена 

4. Работник за дозирни ваш во смена 
5. Работник на кршалица и вентилатори во смена 
6. Работник на бубањ за кондиционирање 
7. Работник на дробилица и мешалица во смена 
8. Работник на вентури уреди и вреќасти фил-

тер во смени 
9. Работник на бубањ за ладење во смен\ 

10. Металуршки работник во смена 
11. Работник во група за чистење I група 
12. Работник во група за чистење И група 

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

13. Сменоводител на синтер во смена 
( 14. Работоводител за синтер во смена 

15. Оператор во контролна соба во смена 
16. Работник на вакум филтер во смена 
175, Одговорен техничар во група за чистење 

.Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

18. Управник на погон 
19. Помошник управник 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

II. Погон за киселина, кадмиум и отпадни води 

1. Работник за пречистување на гасови во смена 
2. Оператор во смена 
3. Помошник оператор во смена 
4. Металуршки работник во смена 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 15 месеци стаж на осигурување. 

5. Работник за отпадни води во смена 
Секои 12 месеци поминати на работа се сме-

таат како 14 месеци стаж на осигурување. 
6. Раководител на кадмиум 
7. Работоводител 
Секои 12 месеци поминати на работа се сме-

таат како 13 месеца стаж на осигурување. 

III. Погон висока печка за производство на суров 
цинк и олово 

1. Груповодител за кондензатор во смена 
2. Помошник на кондензатор и возење иџ ви-

лушкар 
3. Работник на третман на дроз 1 

4. Груноводител за испуштање на троска во смена . 

5. Прв помошник за испуштање на троска во 
смена 

6. Втор помошник за испуштање на троска во 
смена 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 15 месеци стаж на осигурување. 

7. Оператор во контролна соба 
8. Работник на када за топители и сепарациона 

када во -смена 
9. Оператор за мерење ниво во печка и одр-

жување на пумпна јама во смена 
"10. Работник за третман на метален прав во 

смена 
11. Работник за скии и меѓу продукт 
12. Металуршки работник во смена 
13. Работник во група за чистење I група 
14. Работник во група за чистење II група 
15. Работник на вреќасти и мокар, филтер 

Секои 12 месеци поминати на работа се .сме-
таат како 15 месеци стаж на осигурување. 

16. Оменоводител на печка во смена 
17. Сменски работоводител во смена 
18. Техничар во контролна соба во смена 
19. Минер и прилремач на алат 
20. Ракувач со скип и меѓупродукти 
21. Одговорен техничар за подготовка 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

22. Управник на погон 
23. Помошник управник на погон 
24. Работник за смекнување на вода 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-, 
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

IV. Рафинерија за цинк, кадиум и цинков оксид 

1. Работник за транспорт на суро(в и рафиниран 
цинк во (смена 

2. Работник на саржни печки во смена 
3. Работник на печка за ликвација во смена 
4. Работник на одржување на термички уреди 
5. Оператор во рафинерија за кадиум 
6. Работник за припрема на дрос и меѓупро-

дукти 
7. Помошник оператор во рафинерија на кад-

миум 
8. Подготовка за леење на легури 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 15 месеци стаж .на осигурување. 

_9. Оператор во рафинерија за цинк во смена 
10. Работник на лиени машини во смена (одго-

ворен) 
11. Леар и собирач на метална скрама во смена 
12. Работник на стотонека печка во смена 
Секои 12 месеци' поминати на работа се сме-

таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

13. Управник на погон 
14. Помошник управник 
15. Сменоводител 
16. Раководител на кадмиум рафинерија и легури 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

V. Рафинерија за олово 

1. Металуршки работник за рафинација 
2. Работник за преработка на меѓупродукти во 

смена 
Секои 12 месеци поминати на работа се сме-

таат како 16 месеци стаж на осигурување, 
4. Работник на леење на олово 
5. Крановодител во смена 
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6. Металуршки работник — резерва 
7. Работник за преработка на Аглегури во смена 

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

8. Ракувач со бренер во смена 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

9. Управник 
10. Помошник управник 
11. Инженер технолог 
12. Сменоводител на погон 

. 13. Возач на транспортни средства 
14. Техничар одговорен за производство на олов 

ни цевки и тегови за балансирање 
15. Ракувач со преси и цевки 
16. Помошник ракувач со преси 
17.. Ракувач со машина за леење на тегови 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

VI. Погон за производство на динков прав 

1. Оператор на печка 
2. Помошник оператор 
3. Работник во класификација 
4. Металуршки работник резерва 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

5. Управник 
6. Сменоводител 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци 'стаж на осигурување. 

VII. Огноотпорно 
1. Шамотер — металург (одговорен) 
2. Шамотер металург I група 
3. Шамотер металург И група 
4. Шамотер металург III група 

Секои 12 месеци поминати^ на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

5. Моделар — металург дрвар 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

VIII. Погон транспорт 

1. Возач на утоварувач 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 15 месеци стаж на осигурување. 

2. Работник за киповање на вагони 
3. Ракувач со стреласт додавач 

4. Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

5. Работник за ракување со транспортни чворови 
и одржување на ленти -

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 меоеци стаж на осигурување. 

IX. Погон за изработка, поправка и машинска 
обработка на резервни делови и опрема 

1. Бравар одговорен 
2. Бравар I група 
3. Бравар И група 
4. Бравар III група 
5. Електрозаваруззач I група 
6. Електрозаварувач И група 

7. Работник за поправка на опрема и резервни 
делови (одговорен) 

8. Бравар 
9. Електро и автогено заварувач 

10. Бравар на пумпи (одговорен) 
11. Работник за вентилација (одговорен) 
12. Бравар 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување 

X. Машинско одржување на комплекс синтер со 
киселина, транспорт и гаража 

1. Бравар во смена I група 
2. Бравар во смена II група 
3. Бравар во смена III група 
4. Бравар на синтер (одговорен) 
5. Бравар I група 
6. Бравар II група 
7. Бравар III група 
8. Бравар за киселина (одговорен) 
9. Бравар и оловар во кадмиум (одговорен) 

10. Бравар — оловар I група 
11. Бравар — оловар II група 
12. Бравар — оловар III група 
13. Бравар за кранови (одговорен) 
14. Бравар на кранови 
15. Бравар за подмачкување (одговорен) 
16. Подмачкувач 
17. Бравар за транспорт (одговорен) 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме 
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

XI. Машинско одржување на комплекс печка со 
рафинерии и термика 

1. Бравар во смена I група 
2. Бравар (во смена И група 
3. Бравар во смена III група 
4. Бравар ((одговорен) 
5. Бравар I група ^ 
6. Бравар II група 
7. Бравар III група ' ( 
8. Заварувач 
9. Бравар за машинско одржување на оловна 

рафинерија и, електролиза (одговорен) 
10. Бравар за машинско одржување на оловни 

цевки и тегови за балансирање и цинков прав (од-
говорен) 

Ч11. Бравар за машинско одржување цинкова ра-
финерија и цинк оксид (одговорен) 

Секои 12 месеци поминати 'на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

13. Ракувач со компресори и турбодувалка 
Секои 12 месеци поминати на работа се сме-

таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

XII. Електро одржување на комплекс синтер 

1. Работник на електро одржување (одговорен) 
2. Електичар (одговорен) 
3. Електринар I група 
4. Електричар II група . 
5. Електричар III група 
6. Сменски електричар I група 
7. Сменски електричар И група 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. ^ 

8. Раководител 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

XIII. Електро одржување на комплекс печка 

1. Работник за електро одржување (одговорен) 
2. Електричар (одговорен) 
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3. Електричар I група 
4. Електричар II група 
5. Електричар III група 
6. Сменет електричар (одговорен) 
7. С м е н е т електричар I група 
8. Сменски електричар II група 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме' 
таат како .14 месеци стаж на осигурување. 

9. Раководител на комплекс печка 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

XIV. Автоматика и инструментација 

1. Работоводител 
2. Смешки автоматичар инструменталец во печ-

ка I група 
3. Сменски автоматичар инструменталец во печ-

ка II група 
4. Сменети азтоматичар и ' инструменталец во 

печка III група 4 

5. Сменски автоматичар и ^ инструменталец . на 
гинтер I група * 

6. Сменет автоматичар и инструменталец на 
синтер II група 

7. Сменет двтоматичар и инструменталец на 
хинтер III група 

8. Машинобравар, пнеуматичар и хидрауличар 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување 

9. Раководител на комцлекс синтер 
10. Груповодител за автоматика и инструмента-

ција 
11. Автоматичар и инструменталец I група 
12. Автоматичар (и инструменталец II група 
13. Автоматичар и инструменталец III група 

Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 13 месеци стаж на осигурување. 

Член 3 
Стажот на осигурување- што се смета Со зголе-

мено траење за работниците распоредени на рабо-
тните места од член 2 на оваа одлука се смета од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и ра-

ботни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се 
утврдуваат врз основа на документацијата со која 
располага работната организација. 

Член 5 
Со влегувањето во - сила на оваа одлука се бри-

шат точките • 4 и 6 од член 2 глава IV — обоена 
металургија од Одлуката за утврдување на работ-
ните места на кои стажов на осигурувањето се. сме-
та со зголемено траење, степенот на зголемувањето 
на тие работни места и постапката за утврдување на 
фактичката положба. 

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

нот на објавувањето во „ Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1997/1 
28 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 

на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 28 јуки 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ I* ФИЗИЧКИОТ 

РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Во .Одлуката за определување на надоместокот 

на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
младинци со_ пречки во психичкиот и физичкиот-
развој и инвалидите на трудот (^Службен, весник на' 
СРМ" бр. 8/88) член 4 се менува и гласи: 

Висината на надоместокот за сместување и ис-
храна на младинци со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развој заради стручно односно работно ос-
пособување, односно ^преквалификација или доква* 
лификација на инвалидите на трудот месечно изне-
сува по еден корисник и тоа: 

Ред. 
бр. Организација Трошоци за исхрана со 

интернатско сместување 

1. Завод за рехабилитација на деца 
ца со оштетен слух „Кочо Рацин" 
— Битола 85.691 

2. завод за професионална рехаби-
литација на Младинци со оштетен 
вид „Димитар Влахов" — Скопје 87.995 

3. Завод за рехабилитација на деца 
и младинци — Скопје 107.251 

4. Центар за професионална рехаби-
литација на младинци со оштетен 
слух „25 Мај" — Скопје 84.577 

5. Центар за рехабилитација и образо- __ 
вание „Македонија" — Скопје 84.577 

6. Центар за специјално насочено об-
разование „Искра" — Штип 84.577 

7. Работна организација за основно 
образование на децата од лесна и 
умерена попреченост во психофи-
з и ч к и ^ развој со ученички дом 
„25 Мај" — е. Ново Село и други 
специјални паралелки при основ-
ни училишта со интернатско сме-
стување ; 84.577 

Член 2 
Во член 6 бројката „19.110" се заменува со број-

ката „23.520", а бројката „21.658" со бројката „26.656". 

» Член 3 
Во член 7 бројката „43.316" се заменува со број-

ката „53.312". 
Член 4 

Во член 8 бројката „14.651" се заменува со број-
ката „18.032". 

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

нот на објавувањето во „0лужбен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

209. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статусот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 

Бр. 02-1990/1 
28 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, е. р. 
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2 1 0 . ' 

<дрз основа на чле& 106 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/86) 
и член 22 став 8 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
Струмица, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАП-
КИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШ 

ТИТА НА ОПШТИНАТА — СТРУМИЦА ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се менува член 2 алинеја 2 од 

Одлуката за утврдување стапките на придонесите 
за социјална заштита на општина Струмица за 1988 
година. 

Член 2 
Придонесот од личен доход од работен однос 

од ^стопанство од 0,20°/о се зголемува на 0,50%. 

Член 3 , 
Одлуката стапува во сила наредниот де^ од де-

нот на донесувањето; а ќе се применува од 1 јули 
1988 година. 

Бр. 08-69/1 
27 јуни 1988 година 

Струмица ' 
Претседател, 

Борка Тасева, е. р. 

211. 
Врз основа на член 106 и 107 'од Законот за со 

цијална заштита („Службен весник на СРМ" број 
9/86) и член 34 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
Титов Велес, на седницата одржана на ден 14. IV. 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
4 Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на Основните организации на 
ОЗТ, од личен доход од. работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност и личен доход од вр-
шење на самостојна стопанска и нестопанска дејност 
за 1988 година преку кои се обезбедуваат средства 
за работа на ОСИЗ за социјална заштита Титов Ве-
лес. 

Член 2 
Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: 
— придонес од доходот на Основните организа-

ции на ОЗТ, по стапка од 0.51%. 
придонес од личен доход од, работен однос 

од неетоианство, по стапка рд 0,30%. 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,10%. ^ ѓ 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 0,30%. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на 
стапките за- придонеси за работа на ОСИЗ за соци-
јална заштита Титов Велес, бр. 03-54/2 од 22 декем-
ври 1987 година. 

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

сувањето, и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ",а ќе се применува рд 1 мај 1988 година. 

Бр. 03-28 
14 април 1988 година Претседател, 

Титов Велес Бранислав Панов, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I I ~ Скопје, поднесе 
предлог за поништување на изгубените чекови од 
тековната сметка под бр. .76960/39 на име Борка 
Спасиќ од Скопје, со стан на ул. „Моцартова" бр. 
50; издадени од Стопанска банка — Основна банка 
Скопје, и тоа следните чекови: 11605073, 11605074, 
11605075, 11605076, 11605077, 11605078, 11605079, 
11605080. 

Се повикува наоѓачот на чековите како и секое, 
друго лице кое знае за истите да ги пријави во 
Општинскиот суд Скопје II, во рок од 15 дена по 
објавувањето на овој оглас. Бо истиот^ рок може да 
се стави приговор на поведувањето на оваа постап 
ка. Б'о спротивно, чековите ќе бидат поништени ако 
некој не се јави дека ги има истите, или не стави 
приговор на предлогот за поведување на оваа по-
стапка. 

Од Општинскиот суд , Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 92/88. ' (135) 

Пред овој суд е Заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Драган Симиќ од Скопје, 
против 'тужената Сабрина Генуит од СР Германија, 
со-непозната адреса. 

Се повикува Сабрина Генуит од СР Германија 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас или во /истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе -и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, XIV 
П. бр. 638/88. 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на 
сопственост по тужбата на Павлина Павловска од 
Скопје против тужените Мирослав Павловски и Ме-
тодија Павловски, двајцата со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикуваат тужените Мирослав Павловски и 
Методија Павловски да се јават во овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во 
истиот рок да ја достават својата сегашна адреса 
на живеење. Доколку не се јават во гореопределе--
ниот рок, ќе им биде поставен привремен застапник 
заради застапување на нивните интереси пред судот: 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 1571/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за физичка делба по предлог на Рефик Це* 
лили од е. Г. Речица — Тетовско, против Самет 
Џелили од е. Г. Речица, и други. 

Се повикува, противникот Самет Јонуз Џелили 
од е. Г. Речица, а сега со непозната адреса во Швај» 
царија, да се Јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, или 
да одреди свој полномошник. 
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Доколку нс сс јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе 
му биде поставен привремен застапник кој ќе го 
застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 185/88 
(136) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 603 од 20. V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1879-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Центфот за култура, 
информации и образование „Кочо Рацин", Ц. О. Ки-
чево, со следните податоци- Досегашниот в. д. ди-
ректор, Мито Спасески се запишува како директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 603/88. (151) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 494 од 26. IV. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1906-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето и пристапувањето на но-
виот член на ДОЗТ и промената на лицето овласте-
но за застапување на Градежно занаетчиската дого-
ворна организација на здружениот труд „Славеј", 
Ц. О., Кавадарци, со следните податоци: Се запишу-
ва бришењето на Славчо Атанасов, раководител, а се 
запишува пристапувањето на новиот член на ДОЗТ, 
Бајевски Борис. Се брише досегашниот застапник 
Славчо Атанасов, раководител, а се запишува но-
виот застапник Бајевски Борис, раководител, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 494/88. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 513 од 11. V. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2213-0-0-0, го запиша бо суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Градежно занаетчиска задру-
га „Стар Град" РО — Скопје, ул. „Железничка" 
бр. 37. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
на здружените занаетчии донесена и усвоена на ден 
26. II. 198« година. 

Задругата е основана од следните основачи: Ба-
џаков Коста; Баџаков Влатко,- Баџаков Антонио; 
Арсовски Љупчо; Младеновски Живко; и Димовски 
Зоран. 

Основни дејности: 
1. Градежно занаетчиство 
157 — ѕидарска и фасадерска; 
159 — тесарска; 
162 — молеро-фарбарска. 
2. Метал ©преработувачи дејност; 
15 — металостругарска; 
18 — машинобраварска. 
Задругата во правниот промет истапува во свое" 

име и за своја' сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица задругата одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на еднократниот износ од здружениот 
влог кој изнесува 200.000 динари, 

Лице овластено за застапување е Арсовски Бла-
гоја, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С1рег. 
бр. 513/88. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 600 од 23. V. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-244-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено, за 
застапување на Институтот за фолклор „Марко Це-
пенков", Ц. О., Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. з, со 
следните податоци.- Се брише досегашниот застапник 
д-р Блаже Петровски, директор, а се запишува но-
виот застапник д-р Танас Вражиновски в. д. дирек-
тор, со .неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 600/88. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 459 од 18. V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1055-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за врше-
л е стопански дејности со самостоен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните под, фирма: 
Молеро-фарбарска и градежно занаетчиска задруга 
„Идеал", Ц. О., Скопје, со седиште во бараката на 
Рекреативниот центар Кале Скопје, ул. „Лазо Личе 
новели" бр. 58. 

Основни дејности 
молерски работи: молерај, лакирање, лепење та-

пети, лепење на винајз подови, како и фарбање на 
К О Л И ; . 

терацерска: изработка на терацо, подови, цокло-
ви, холекери и степеништа, изработка на венецијан-
ско терацо подови и ел. 

фасадерска: изработка на сите видови фасади од 
природен и вештачки камен облагање на фасади 
со мермери и плочки, изработка на најразлични ук-
ради и делови од оплеменет и вештачки малтер 
вд фасади/ оркери, столбови како и изработка на 
фасади од теропласт. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица задругарот, основач одговара во виси-
на на своето парично емство во износ од 2.000 ди-
нари и трае во рок од 2 години после неговото иста-
пување од задругата. 

Лице овластено за застапување е Костов Коста, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 459/88. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 590 од 20 V. 198в година, на реги-
старска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во суд 
скиот регистар пристапувањето на новиот член во 
задругата и промената на лицето овластено за заста-
пување на Станбената задруга „Пролет", О. Сол. О. 
— Скопје, ул. „Иван Милутинови^:" бр. 1, оо след 
ките податоци: Вареловски Никола се запишува 
како нов член на задругата, а воедно-се запишува и 
како нејзин застапник, а досегашниот застапник 
Бунтевски Славе, се брише. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Срег. 
бр. 590/88. (156) 

Окружниот стопански, суд. во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 130 од 10. V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2046-0-0-0, ја запиша во суд 
скиот регистар промената на седиштето и поблиска-
та адреса и промената на својството на лицето овла-
стено за застапување со следните податоци: Се запи-
шува промената на седиштето — поблиската адреса, 
на Градежната занаетчиска услужна задруга „Пи-
рин", Р. О., Скопје, ул. „Шарпланинска" бр. 36, се 
менува и во иднина ќе гласи: „Градежна занает-
чиска услужна задруга „Пирин" Р. О. Скопје, ул. 
„20 Октомври" бр. 28 — Скопје. 

Се брише досегашниот, в. д. директор Наковски 
Александар и истиот се запишува во својство на 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 130/88. (157) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 406 од 17. И. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-38-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на споредната дејност на Земјо-
делската задруга „Македонија", Р. О. е. Илинден — 
Скопско. 

Се запишува 'укинувањето на споредната деј-
ност 00: _ 

— штедно-кредитно работење. 4 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 406/88. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 562 од 13 V.А1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-38-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на привремените мерки и. про-
мената на лицето овластено за застапување на Зем 
јоделската задруга „Македонија", Р. О. е. Илинден — 
Скопско, со следните податоци: Се бришат привре-
мените мерки и досегашниот застапник Николов Зи-
ко ХЧ)рѓи, претседател на привремениот одбор, а се 
•запишува новиот застапник Ташков Коста Алексан-
дар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 562/88. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 525 од 10. V. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1744-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. Сол. О., со 
ООЗТ Скопје, ул. „Радика" бр. 9, Основно училиште 
„Мирче Ацев" Скопје, ул. „Мечкин Камен" бб., со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Кунгуловска Костадинка, а се запишува новиот за-
стапник Костоски Стојан, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 525/88. (160) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „РО за 
основно воспитание и образование „Јосип Броз Тито" 
ц. о. — Штип — Работна единица „Борис Кидрич", 
е. Три Чешми" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив.- „Заштит-
на организација „Светлост" — 2 — Скопје" се огла-
сува за неважен. 

Загубениот тркалезен печ^т под назив: „Ф. К 
„Динамо" — е. Ливада" се огласува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за*1 година, издадено од Технич-
кото училиште „Наце Бу гони" — Куманово на име 
Тони Стојановиќ, ул. „Браќа Миладиновци" бр. 8, 
Куманово. (2523) 

Свидетелство за И година, издадено од Технич< 
кото училиште „Наце Буѓони" — Куманово на име 
Тони Стојановиќ, ул. „Браќа Миладиновци" бр. 8 
Куманово. (3524) 

Воена книшка, издадена од ВО — Врање на име 
Микиќ Александар, ул. „Точила" 1су/17 бр. 17, При* 
л е п . -V / {3527} 

Работна книшка на име Ќамил Шабани, Кума-
ново. (3534) 

Воена книшка на име Сами Хасиби, е. Порој,. 
Тетово. (3546)' 

Воена книшка на име Џезаир Лутфија, е. Џеп-
чиште, Тетово. (3548) 

Работна книшка на име Рамадан Врескала, Го-
стивар. (3569) 

Работна книшка на име Јорданчо Илков, Коча* . 
ни. (3574) 

Штедна книшка, издадена од РО „Зем-Промет" 
— Скопје на име Петрова Ленче, е. Радишани, бр. 
618Л Скопје. (3578) 

Тековна сметка бр. 15.50.16012.9 и чекови од бр. 
1531114 до 1531120, издадени од Југобанка — Скоп-
је на име Митески Киро, ул. „Струшка" бр. 16-6, 
Скопје. (3579) 

Свидетелство за завршена IV година и диплома, 
издадени од АСУЦ „Боро Петрушевски" — Скопје\ на 
име Митевски Миле, е. Биљановце, Куманово. (3580) 

Пасош на име Фанче Јовановска, бул. „1 Мај" 
бр. 33, Битола. * (3581) / 

Работна книшка на име Сабрија Неџитовска, Ку-
маново. ^ (3589) 

Работна книшка на име Јаворка Димковска, Ку-
маново. (3590) 

Воена книшка на име Назим Ала, Н. нас. Бо-
таниште, бр. 88, Куманово. (3593) 

Работна книшка на име Кемалезим Мемедоѕ, 
Штип. (3513) 

Работна книшка на име Трајчо Огненов, Штип. 
(3614) 

Тековна сметка бр. 80710-15-50-11281-0, тековна 
карта бр. 11281-0 и чекови ОД бр. 1533003 ДО 1533010, 
издадени од Југобанка — Скопје, на име Димовска 
Розика, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47-3/38> Скопје; 

(3660) 
Воена книшка на име Тони Зисов, ул. „Киро 

Санџов" бр. 12, Кавадарци. (3675) 
Решение за занаетчиски дуќан — атеље за пе-

чатење „Снежана" бр. 11-1512 од 15. IV. 1986 год., 
издадено од СО — Чаир — Општински секретари-
јат за стопанство, општествено планирање и труд на 
име Снежана Јаковлеска, ул. „Романија" бр. 59, Скоп-
је. * , (3711) 

• Одобрение У. бр. 2-2796 од 30. V. 1983 година 
за превоз на стоки со товарно возило марка „Заста-
ва" ТИП 650 АД, со носивост од 5 тони рег. бр, 
СК 161-275, издадено од Собрание на општина Цен-
тар — Скопје на име Томо Тодоровски, кеј „13 Но-
ември" бр. 18/34, Скопје. V (3712) 

Тековна сметка и картица бр. 15-5004736-5 и че-
ковна книшка и чекови ОД бр. 1444536 ДО 1444540, 
издадени од Југобанка — Скопје на име Ристевска 
Виолета, ул. „Париска" бр. 77, Скопје. (3714) 

Свидетелство -за завршен I клас, издадено од 
УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен на име Илиевски 
Зоран, е. Дрмени, Ресен. (3726) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од УЦ СО „Јосип Броз Тито" — Ресен на име 
Никола М. Крушковски, ул. „11 Октомври" бр. 11, 
Ресен. (3727) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од УЦ СО „Јосип Броз Тито" — Ресен на 
име Радевска К. Билјана, е. Јанковец, Ресен. (3728) 

Свидетелство за завршено III клас гимназија, 
издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен на 
име Евтимова Ј. Силвана, е. Претор, Ресен. (3729) 

Работна книшка на име Ванче Анастасов, Коча-
ни. ^ (3767) 

Работна книшка на име Владо Атанасов, Кочани. 

(3769) 
Потврда за регистрација, фактура и записник за 

јавна продажба од 10. II. 1987 година за комбе 
„Фолсва^ен", издадени од АМСМ — Скопје на име 
Горан Тодоровски, Скопје. (3774) 

Чекови од бр. 0181711 до 0181720, издадени од 
Југобанка — Основна банк^ — Скопје на име Ду-
шан Јоксиќ, Скопје. (3777) 

Работна книшка на име Стојанче Беличкова«. 
Куманово. (3784) 

Работна книшка на име Марјанчо Стевовски, 
Куманово. (3787) 

Работна книшка на име Златка Алексовска, Кри-
ва Паланка. ^ (1789) 
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Работна книшка на име Кпј ает Дика, Струга. 
(Ј790) 

Работна книшка на име Севди Етеми, Струга. 
' (3791) 

Работна книшка на-име Мале Куртоски, »Дебар. 
(3792) 

Работна книшка на име Скендер Емини, Дебар. 
(3793) 

Работна книшка, на име Изејроски Мевлудин, с. 
Пласница, Македонски Брод. (3794) 

Свидетелство за I клас на име Јулијана Бој-
чевска, Ресен. (3796) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија, из-
дено од УЦСО „Јосип Броз Тито" — Ресен, на име 
Кузмановски К. Стевчо, е. Јанковец, Ресен. (3797) 

Воена книшка на име Васил . Лазов, ул. „Браќа 
Миладинови" бр. 6, Титов Велес. ' (3800) 

Работна книшка на име Горѓе Коцев, Радовиш. 
(3838) 

Работна книшка на име Ленче Гоцевска, Делче-
во. , (3905) 

Свидетелство за. завршено I година, издадено од 
Техничкото училиште „Наце Буѓони" — Куманово на 
име Џемаиљ Османи, ул. „Абуцла Прешево" бр. 12 
Куманово. (3915) 

Тековна сметка бр. 80710/22-15-50-15031-5, издаде-
на од Југобанка — Експозитура — Кочани на име^ 
Љубинко Филипов, Кочани. , (3918) 

Врз основа на член 95 од Законот -за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 
и 27/86), Собранието Ца општина Кочани и Собра-
нието на општина'Виница 

О Б Ј А В У В А А,Т 

дека ќе вршат избор на еден судија на Општинскиот 
суд — Кочани со судско одделение во /Виница за 

судот во Кочани 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во член 91 став 1 од Законот за редов-
ните судови. 

Пријавите со потребите документи се доставу-
ваат до Комисијата за прашањата на изборот и 
именувањето на Собранието на општина Кочани, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Комисија за прашања на изборите и 
именувањата — Кочани и 

- Комисија за прашања на изборите и 
именувањата — Виница 

СОДРЖИНА 
Страна 

478. Одлука за висината на дневниците за слу-
жбени патувања на работниците во ре-
публичките органи на управата и во ре-
публичките организации >и на функцио-
нерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 

479. Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот за одвоен живот од семејството 

480. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 19/87 Од 18 мај 1988 година — — 

481. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр, 29/87 од 18 мај 1988 година — — 

482. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 2 4 6 / 8 7 ОД 1 8 .мај 1 9 8 8 година — — 

565 

565 

565 

566 

566 

483. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 226/87 од 18 мај 1988 година — — 

484.. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 2/88 ОД 18 мај 1988 година — ' — 

485. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 244/87 ОД 25 мај 1988 година — — 

486. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 11/88 ОД 8 јуни 1988 година — — 

487. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 15/88 ОД 8 Јуни 1988 година — 

488. Одлука' на Уставниот суд- на Македонија, 
У. бр. 130/86 ОД 6 Јуни 1988 година — — 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

202. 

204. 

205. 

206. 

207. 

567 

56& 

568 

569 

569 

570 

571 

572 

572 

— — — 572 

572 

Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 
Републиката во 1988 година — — — 

203. Одлука за определување на граничниот 
износ на најниското пензиско примање од 

. 1 април 1988 година — — — — — 
Одлука за најнизок износ на пензија од 

. 1 април 1988 година — — — —^ — 
Одлука за определување еднократно па-
рично давање на корисниците на пензија 
во висина до граничниот износ на најни 
ек ото пензиско примање 
Одлука за аконтативно определување на 
валоризационите коефициенти за пресме-
тување на личните доходи-од поранешни-
те години на ниво. на личните доходи од 
1988 година со примена на член 106 од 
Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување — — — — 
Одлука за "измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење, степенот на зголе-
мувањето на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката по-
ложба во железарниците 

208. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење, степенот на зголе-
мувањето на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката соСтој 

. ба во обоената ^ металургија — 
209. Одлука за измена на Одлуката за опре-

делување на надоместокот на трошоците 
за сместување и исхрана на деца и мла-
динци со пречки во психичкиот и физич-
киот развој и инвалидите на трудот за 
1988 година — — — .— — — ^— — 

СТРУМИЦА 

210. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите на соци-
јална заштита на општина Струмица за 
1988 година — —• — — — — — — 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

211. Одлука за утврдувале на висината на 
стапките на придонесите на ОСИЗ за со-
цијална заштита —, Титов Велес за 1988 
година — — — — — — — — — 577 

— — — 573 

— 573 

576 

577 
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