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

Претплатата за 1988 година износу* 
ва 26.000 динари. Овој број чини 600 

Жиро сметка 40100-603-12498 

790. 

Врз основа на член 9, став 3 и член 10, став 2 
од Законот за положбата и овластувањето' на Црве- . 
имот крст на Македонија („ Службен весник на СРМ" 
бр. 27177 и 3/85), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НА-

ПЛАТУВА ВО ПОЛЗА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Висината на придонесот на влезници за приред-

би што се наплатуваат во полза на Црвениот крст на 
Македонија да изнесува. 5°/о од в-редноста на билетот. 

Член 2 
За време додека трае Неделата за борба Против 

туберкулозата, Неделата за борба против ракот и 
Неделата на Црвениот крст, за секој продаден пат-
нички билет во меѓумесен и меѓународен воздушен, 
железнички и автобуски промет, како и на поштен-
ските пратки од внатрешен промет да се наплатува 
во полза на Црвениот' крст. на Македонија следниот 
ИЗНОС: . 

а) За секоја патничка карта до 2.000 дин. 100 дин. 
За секоја * патничка карта од 2.000 до 
3.000 150 дин. 
За секоја патничка карта од 3.000 до 
5.000 200 дин. 
За секоја патничка карта од 5.000 до 
10.000 зоо дин. 
За секоја патничка карта над 10.000 .500 дин 

б) На сите поштенски пратки 50°/о од номинал-
ната вредност на поштенската марка што се користи 
за пратките до 20 грама. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да (важи Одлуката за висината на придонесот 
од влезници за приредби што се наплатува во ко-
рист на Црвениот крст на Македонија (,„Службен 
весник на СРМ" бр. 8/87 и 19/87). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-1901/1 
20 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет; 
м-р Глигорие Гоговски/ е. р. 

791. 

Врз основа на член 4 од Законот за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 49/87 и 28/88), а, во врска со 
член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на 
финансирање на општините,, и Републиката ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/77, 37 83, 42/85, 50/87, 
10/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Извршниот совет 
на Собранието на општина Крушево, во износ од 
87.000.000 динари, потребни за исплата на личен до 

' ход. 
2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општи-

ната ќе ја врати до 28. II. 1989 година. 
3. За користењето и враќањето на средствата ќе 

се склучи договор ,помеѓу Извршниот совет на .Собра-
нието на општината Крушево и Републичкиот секре-
таријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на 'објавувањето во „ Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2202/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје ' " 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж, Васил Влашки, е. р. 

792. ' 
Врз основа,на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен, 
весник на СВМ", број 49/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
I , 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на4 Извршниот совет 
на Собранието на општината Кратово, во износ .од 
67.500.000 динари, потребни за исплата на личен 
доход. 

,2. Позајмената од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28. II. 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Соб-
ранието на општината Кратово и Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

/ 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2201/1 
5 ноември 1988 година 

. Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

793. 
Врз оанова на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 49/87 и 28/88), а во врска со 
член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на 
финансирањето на општините и Републиката (^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/77, 37/85, 42/85, 50/87, 
10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица нач Извршниот совет 
на Собранието на општината Радовиш, во износ од 
90.000.000 динари, потребни за исплата на личен 
доход. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Соб-
ранието на општината Радовиш и Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2196/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

794. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидарноста 
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди во Социјалистичка Република Македонија 
(^Службен весник на СРМ" бр. 18/76 и 30/77), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНО-
СТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалистич-

ка Република Македонија за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди во 1988 година се 
доделуваат средства на општината Битола, во износ 
од 1.500 милиони динари, и тоа: 

— 1.000 милиони динари — без обврска за вра-
ќање; и 

— 500 милиони динари во вид на бескаматен 
кредит со рок на враќање од 5 години. -

Член 2 
Средствата на солидарноста од член 1 на оваа 

одлука Собранието на општината ќе ги распореди 
според критериумите што ќе ги утврди, а под усло-
вите од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Ог;аа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ^Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 23-2103/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

795. 

Црз основа на член 3 од Законот за водење на 
паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(^Службен весник на СРМ", број 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

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

ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1938 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и на 'Општините што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија во 1988 годи-
на („)Службен весник на СРМ", број 11/88, 19/88, 
33/88, 35/88 и 39/88), во член 2, точка 10 ИЗНОСОТ 
,.25.000 ' се заменува со износот „30.000", а во точка 
13 износот „10.000" се заменува со износот „5.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2153/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
П отпретсед ате л 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

796. 

Врз основа на член 4 од Законот за извршување 
на Републичкиот буџет за 1988 година (^Службен 
весник на СВМ", број 49/87 и 28/88), а во врска со 
член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот за 
финансирањето на општините и Републиката (^Служ-
бен весник на СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за користење на средства од 
Постојаната буџетска резерва на СР Македонија, об-
јавена во ^Службен весник на СРМ" број 31/88, збо-
ровите „31 октомври 1988 година" се заменуваат со 
зборовите „31 јануари 1989 година". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2195/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

797. 

Врз основа на член 39 од Законот за системот 
на финансирање на општините и Републиката (^Служ-
бен весник на СРМ" број 44/77. 37/83, 42/85, 50/87, 
10/88, 28/88), и член 7 од Законот за извршување 
на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник, на СРМ" број 49/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1988 година ^Служ-

бен весник на СРМ" број 49/87 и 28/88), се вршат 
следниве измени на распоредот на средствата за 
посебни намени и тоа: 

1. Во раздел 63 — Други обврски на Републи-
ката, позиција 595 конто 433 — Надоместок на дел 
од каматите на кредитите за определени намени, 
износот „2.500.000.000" се заменува со износот 
„1.000.000.000"; позиција 596 конто 433 — Учество на 
Републиката во покривањето на курсни разлики, из-
носот „9.867.000.000" се заменува со износот 
„4.867.000,000"; позиција 597 конто 433 — Регреси 
на камати по оелективна програма износот 
„14.450.000.000" се заменува со износот „10.950.000 ООО"; 
позиција 604 конто 435 средства за премостување на 
разлики меѓу роковите за упис на заеми и пласмани 
на средства на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на стопански недоволно развиените републики 
и автономните покраини, се брише. 

2. Во разделот 65 Средствата за резервите, пози-
ција 628 конто 488 Тековната буџетска резерва, из-
носот „2.694.796.000" се заменува со износот 
„4.694.796.000", и позиција 629 конто 488/1 Средства 
за усогласување на личните доходи согласно со Оп-
штествените договори на вработените, износот 
„22 200.000.000" се заменува со износот „30.200.000.000". 

3. Во раздел 29 Републичка геодетска управа, 
позиција 313 конто, 418 Трошоци за извршување на 
премерот, износот „700.000.000" се заменува со из-
носот „790.000.000"; 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2187/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 
П отдр етсед ате л 

на Извршниот швет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

798. 

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 
административните такси (^Службен весник на СРМ". 
број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ 

ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

Во Одлуката за висината на таксите за дозволи 
и за визи што се издаваат на граничните премини 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/88 и 31/88), во 
точка 1, потточка 2 под а) износот „20.000" се за-
менува со износот „30:000", во потточка 2 под б), 
износот „10.000" се заменува со износот „15.000". 

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

Бр. 23-2163/1 
5 ноември 1988 година 

Скопје 

799. 

Врз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 26 од Одлуката за основите 
и мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и другите примања и надо-
местоци на функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на СРМ и Одлуката за основите и 
мерилата за стекнување и распределба ич средствата 
за лични доходи и други примања и надоместоци на 
носителите на 'Правосудните функции што ги избира 
и именува Собранието на СРМ и функционерите и 
раководните работници во стручните служби на Соб-
ранието на СРМ (^Службен весник на СРМ" број 
24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 31 
октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. Износот на дневницата на делегатите во Соб-
ранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојување поради учества во работа-
та на Собранието на СРМ, неговите собори и работ-
ни тела, нивните претседател^ или на претседателот 
на Собранието на ОРМ и претседателите ќа собори-
те изнесува 21.000 динари. 

2. Износот на дневницата за 'службени патувања 
на функционерите што. ги избира и именува Собра-
нието на СРМ и на раководните работници што ги 
назначува Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на СРМ изнесува 21.000 ди-
нари. 

3. Доколку на (службеното' патување имаат тро-
шоци за ноќевање, по приложена сметка, се призна-
ваат во целост трошоците за сместување, освен за 
хотел оѕд Де лукс категорија, 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 
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4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката број 1844/1 од 7 
јуни 1988 година. 

5. Оваа одлука влегува во аила од 1 ноември 
1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". ' . 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 10-3073/1 
31 октомври 1988 година 

Скопје ' ' . 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Томе Дракулевски, с. р. 

Ѕ00. 

Врз основа на член 26, а согласно член 29 од 
Одлуката за основите и мерилата за стекнување и 
распределба на средствата за лични доходи и дру-
гите примања и надоместоци на функционерите што 
ги избира, односно именува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и Одлуката за осно-
вите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и други примања и на-
доместоци на носителите на правосудните функции 
што ги избира и именува Собранието на СРМ и 
функционерите и раководните работници во струч-
ните служби на Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ'4 број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата одржана на 31 октомври 1988 година, донесе 

* 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА, НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕ-

НУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на функционерите што ги избира 
и именува Собранието на СР Македонија се утвр-
дува во износ од 150.000 динари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа "одлука пре-
станува да важи Одлуката број 1Ѕ43/1 од 1 јуни 
1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 ноември 
1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 
КОМИСИЈА Ј^к ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 10-3072/1 
31 октомври 1988 грдиш 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Томе Дракулева«!, е. р. 

891. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и врз осно-
ва на член 14 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
.Македонија и ча правното дејство на неговите одлу-
ка, на седницата одржана на 5 октомври 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 59 став 1 алинеја 4 
од Правилникот за самоуправното уредување на од-
носите во стекнувањето, распоредувањето на дохо-
дот, чистиот доход и распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во ИГМ „Еленица" 'во Струмица, донесен со 
референдум на 14 октомври 1986 година, во време 
на важењето, не бил во согласност со Уставот на 
СР Македонија и дека бил во спротивност со член 
92 став 1 од Законот за здружениот труд. 

2. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 65 став 2 и член бб став 1 алинеја 4 од 

Правилникот за самоуправно уредување на односите 
во стекнувањето, распоредувањето на доходот, чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на работниците во 
ИГМ „Еленица" во Струмица4, донесен со референдум 
на 30 јуни 1987 година и 

б) член 15? од Правилникот/ за стимулирање на 
квантитативно^ и квалитативно^ извршување на ра 
болите и работните задачи и спазување на ХТЗ мер-
ките и техничко-технолошката дисциплина на работ-
ниците во ИГМ „Еленица" во Струмица, донесен оо 
референдум на 26 -февруари 1986 година. 

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката бр. 02-1962/3, до-
несена од Работничкиот совет на Работната органи-
зација ИГМ „Еленица" во Струмица на 1 јуни 1986 
година. 

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

5. Општинскиот суштествен правобранител на са-
моуправувањето во Струмица пред Уставниот суд на 
Македонија поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на одредбите од актите означени во 
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука, затоа што не биле 
во согласност со Уставот на СР Македонија, односно 
биле.во спротивност со Законот за здружениот труд 

6. На седницата Судот утврди дека во член 59 
став, 1 алинеја 4 од Правилникот од 1986 година е 
предвидено ако против работникот се поведе 'Дисци-
плинска постапка и му биде изречена дисциплинска 
мерка да го губи стимулот за редовност и дисципли-
на. Понатаму, Судот утврди дека Правилникот пре-
станал да важи со донесување на нов правилник на 
30 јуни 1987 година и дека во членот бб став 1 али-
неја 4 на овој правилник ова прашање го регулира 
на идентичен начин. 

Според член 22 од Уставот на Ј^Р Македонија и 
член 92 став 1 од Законот за здружениот труд лич-
ниот доход на работникот се утврдува според резул-
тате од неговиот труд и спонед неговиот личен при-
донес што со својот тековен труд и со управувањето 
со општествените средства што со својот и опште-
ствениот минат ТРУД го дал во зголемувањето на до-
ходот на основната организација, а согласно 'члено-
вите 148 и 154 од Законот за здружениот ТРУД за 
п о в р е д и т е р а б о т н и т е обвпски работникот одгова-
ра дисциплински и материјално. 

Од означените одредби, според. мислењето на 
Судот, произлегува дека дисциплинската одговор носа 
за повреда на работните обврски не може да биде 
основ за ограничување на правото на работникот да 
учествува во раопределбата на средствата за лични 
доходи сразмерно на неговиот придонес и резултати-
те од трудот утврдени според критериумите во са-
моуправниот општ акт, вклучувајќи го и делот што 
се остварува по основ на стимулативно наградување 

Со огл&д на тоа што во член 59 од Правилникот 
од 1986 година и член бб став 1 алинеја 4 од Пра-
вилникот од 1987 година е предвидено работникот 
да го губи (Стимулативниот дел од личниот доход 
што би го остварил сразмерно на неговиот придонес 
и резултатите од трудот, ако против него е »поведена 
дисциплинска постапка и му е изречена дисциплин-
ска мерка, Судот утврди дека тие одредби не се во 



10 ноември 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 811 

согласност со означениот член од Уставот на СР 
Македонија и се во спротивност со означените од-
редби од Законот за здружениот труд. 

7. На (седницата, Судот, исто така, утврди дека 
во член 65 став 2 од Правилникот од 1987 година е 
предвидено Работничкиот -совет со своја одлука да 
го утврдува стимул активниот дел за редовност и дис-
циплина предвиден во ставот 1 на овој член. 

Согласно член 438 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд работниците во оловната организација со 

, референдум, покрај другото, одлучуваат за основите 
и мерилата за распределба на средствата - за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 65 став 
2 од Правилникот е предвидено висината на стиму-
лаггивниот дел за редовност и дисциплина да ја одре-
дува работничкиот совет со своја одлука, а не работ-
ниците со референдум, Судот утврди дека овој член 
е во спротивност со член 438 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

8. Судот понатаму, утврди дека во член 15 од 
Правилникот, донесен на 26 февруари 1986 година, 
работникот, кој го губи стимулирањето за спазува-
ње на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисци-
плина, ја губи и премијата за редовност од соодвет-
ниот правилник во кој е предвидено таквото награ-
дување. 

Согласно членовите 17, 18 и 19 од Правилникот 
оценка за тоа дали работникот ги исполнува услови-
те за добивање на стимулот поодделно за секој кри-
териум даваат непосредните раководители, а конеч-
но потврдување на налозите на сите работници ги 
врши комисија. { 

Според мислењето на Судот, од уставното начело 
за распределба според трудот произлегува дека не-
почитувањето на ХТЗ мерките и техничко-технолош-
ката дисциплина не може да биде основ за нама-
лување на личниот доход на работникот по основ на 
редовно искористување на работното време. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 15 од 
Правилникот е предвидено работникот да ја губи 
премијата за редовност и дисциплина, затоа што 
претходно го изгубил стимулативни от дел за спа-
зување на ХТЗ мерките и техничко-технолошката 
дисциплина. Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност со начелото за распределба според трудот утвр-
дено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 
92 став 1 од Законот за здружениот труд. 

9. Судот понатаму утврди дека оспорената одлу-
ка на Работничкиот совет, донесен на 1 јуни 1986 
година, престанала да важи на 10 мај 1988 година, 
оо донесување на Правилникот за измени и допол-
нување на Правилникот за квантитативно и квалита-
тивно извршување на работите и работните задачи 
и запазување на ХТЗ мерките и техничко-технолошка 
дисциплина. 

Со оглед на тоа што во текот на постапката 
оспорената одлука престанала да важи Судот не 
наоѓа причини за оценување на нејзината уставност 
и законитост во време на важењето. 

Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука. 

I 
У. бр. 143/88 

5 октомври 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

802. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
426 (став 1 и 2 од Уставот на СР Македонија и 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 13 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 19 став 2 точка 7 
од Законот за адвокатурата и другите видови правна 
помош („Службен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78) 
не е во согласност оо Уставот на СР Македонија. 

2. Собранието на СР Македонија е должно во 
рок од шест месеци од доставувањето на оваа одлука 
да ја усогласи оо Уставот на СР Македонија одред-
бата од Законот означена во точката 1 од оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука \ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

4. Уставниот суд на Македонија,, со решение У. 
бр. 2)87/85 од 27 април 1988 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на одредбата означена во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со член 
210 став 3 и член 281 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија. 

5. На 'Седницата, Судот утврди дека во член 19 
став 2 точка 7 од Законот за адвокатурата и другите 
видови правна псмопХ како еден од условите за 
вршење адвокатура, е предвидено лицето што бара 
да се бави со адвокатура да е морално-политички 
подобно за вршење адвокатура. 

6. Со член 210 став 3 од Уставот на СР Македо-
нија на секој граѓанин му се гарантира достапност 
на секое - работно место и функција во .општеството 
под еднакви услови, а со член 281 став 2 од Уставот 
моралнонполитичката подобност е предвидена како 
услов за вршење на судската функција во редовните 
судови. Во оваа ниту во други одредби од Уставот не 
е предвидена можност со закон или самоуправен 
општ акт да се предвиди морално-политичката по-
добност како услов за вршење други функции, рабо-
ти и работни задачи, позив или занимање. 

Од означените уставни одредби произлегува де-
ка предвидувањето на морално-лолитичката подоб-
ност Јсако услов за вршење определено занимање 
нема основ во Уставот освен за вршење определени 
функции изречно утврдени во него. Со оглед на тоа 
што означената законска одредба ј а предвидува мо-
рално-политичката (подобност како услов . за вршење 
на адвокатура што е надвор од случаите утврдени со 
Уставот, Судот смета дека со тоа се ограничува устав 
ното начело за достапноста на секое работно место 
и функција во »општеството на секој граѓанин под 
еднакви услови. 

Поради тоа Судот утврди дека член 19 став 2 
точка 7 од Законот за адвокатурата и другите видо-, 
ви правна помош не е во согласност со наведените 
уставни одредби. 

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

У. бр. 287/85 ^ 
13 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот 1суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

245. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр 
10/83, 43/85, 50/87 и 27/88), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 1 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ (ВО" ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат видовите и изно-

сите на •учеството на корисниците во трошоците при 
користењето на здравствена заштита, корисниците кои 
се ослободуваат од учеството, валоризацијата и ме-
стото и начинот на плаќање на учеството и други 
прашања од значење за спроведување на Одлуката. 

Член 2 
Корисниците учествуваат во трошоците при ко-

ристење на здравствена заштита и тоа за: 
1. лекови 700 динари, по издаден рецепт,-
2. секој специјалистички лекарски преглед (освен 

кај лекар, специјалист од општа медицина, медицина 
на трудот, гинеколог, педијатар, стоматолог, пнеу-
мофтизиолрг, радиолог, физикална медицина и реха-
билитација и де рм атов ен ерол ог, кои работат во при-
марна здравствена заштита) — 30% од цената на 
прегледот утврдена со самоуправен општ акт на Ре-
публичката СИЗ за здравствена заштита,-

3. болничко лекување — 5% од цената, на бол-
ничкиот ден утврдена со самоуправниот општ акт на 
Републичката СИЗ за здравствена заштита, за секој 
болнички ден заклучно до 30-от ден. на болничкото 
лекување,-

4. продолжено лекување во, природните лекува-
лиште кои во лекувањево применуваат природен фак-
тор, во Заводот за .превенција, лекување и рехабили-
тација на карди ©васкуларните заболувања во Охрид, 
во Заводот за превенција, лекување и .рехабилитација 
на хронични поспецифични белодробни заболувања 
во Отешево, и Заводот за ме^Јицинака рехабилитаци-
ја во Скопје —. 5% од цената на болничкиот ден ут-
врдена со. општ акт на Републичката СИЗ за здрав-
ствена заштита, 

'5. лекување и рехабилитација во природни леку-
валишта кои во лекувањето применуваат природен 
фактор —• 50% од цената на болничкиот ден утвр-
дена со самоуправен општ акт на Републичката СИЗ 
за здравствена заштита; 

6.естетска корекција на органи и делови на те-
лото кај корисниците постари од 20 години, освен 
кога корекциите се потребни за премавнување на 
функционални пречки — 50% од трошоците за ле-
кувањето; 

7. вештачко прекинување на бременоста од не-
медицински причини, освен за жени кои имаат над 
3 деца — 50% од цената утврдена со 'самоуправен 
општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заш-
тита,-

8. здравствени услуги и лекување од труење со 
алкохол — 100% од направените трошоци за леку-
вање, освен за хроничните алкохоличари; 

9. ортопедски чевли освен ортопедски чевли за 
рамни стапала — 50% од цената на ортопедските 
чевли,-

10. ортопедски чевли за рамно стапало — 100% 
од цената на ортопедските чевли, освен цената на 
ортопедските влошки,-

И. кожни нараквици — 40% од утврдената цена; 
12. сите видови чорапи, освен на корисниците 

од женскиот пол кога носат протези на долните екс-
тремитети — 50% од утврдената цена; 

13. затега — 50% од утврдената цена; 
14. сускгензориуми — 50% од утврдената цена; 
15. појаси —1 50%. од утврдената цена,-
16. корсети и мид ери — 50% од утврдената цена; 
17. перика со одобрение на лекарска комисија — 

60% од утврдената цена; 
18. вештачка дојка без медицинска индикација 

—• 100% од утврдената цена; 
19. очила — 50% од утврдена цена; 
20. контактни леќи — 30% од утврдената цена; 
21. слушни помагала — 20% од утврдената цена; 
22. забнопротетички средства — 20% од утврде-

ната цена,-
23. преглед без упат кај специјалисти освен во^ 

примарната здравствена заштита и субспецијалисти 
кога по оцена на лекарот услугата не е неопходна 
— 100% од утврдената цена; 

24. кожни капи — 50% од утврдената цена; 
25. привремени и медијални протези — 50% од 

утврдената цена; 
26. мајки приДружнички на деца до 3 годишна 

возраст во Специјалната детска болница „Детска ра-
дост" — Ичиќи — 80% од цената на болничкиот 
ден. 

Корисниците земјоделци во општинските СИЗ за 
здравствена заштита каде правата од здравствена 
заштита на корисниците земјоделци не се изедна-
чени со правата на корисниците работници, учеству-
ваат со 50% во цената на издадениот лек, односно 
цената на здравствената услуга но не помалку од^ 
учеството утврдено во став 1 од овој член. 

Член 3 
. Од учеството во трошоците при користењето на 

здравствена заштита, / освен при користењето на 
здравствена заштита од член 2 став 1 точка 1 (освен 
за децата до 6 годишна возраст), 5, 6, 7, 8, 10 и 23 
од оваа одлука, се ослободуваат: 

1. децата, школските деца, школската младина 
и редовните студенти до крајот на пропишаното тра-
ење на студиите, а најдоцна до навршување на 26 го-
дини ОД ЖИВОТОТ; 

2. корисниците уживатели на постојана социјал-
на помош и членовите на нивните потесни семејства 
кои тие ги издржуваат, уживателите на пензија со 
заштитен додаток и членовите на нивните потесни 
семејства кои тие ги издржуваат, членовите на се-
мејствата кои остваруваат право на детски додаток, 
невработените корисници пријавени кај СИЗ за вра-
ботување и членовите на нивните семејства кои тие 
ги издржуваат, доколку немаат други приходи за 
издржување и дарителите на крв кои дале крв пове-
ќе од 10 пати. г 

. . Член 4 
Од учеството во трошоците, освен за следните 

видови здравствена заштита, се ослободуваат: 
1. жените во врска со бременоста, породување-

то, мајчинството и планирање на семејството, освен 
во случај на прекин на бременоста; 

2. работниците во врска со лекувањето и реха-
билитацијата од професионални болести и повреди 
на работа,-

3. корисниците во врска со лекувањето од ма-
лигни болести, прогресивни нервно-мускулни заболу-
вања, церебрална парализа, мултиплексклероза, цис-
тични фибрози и хемофилија,-

4. корисниците во врска со лекувањето од зараз-
ни заболувања, ревматска грозница и нејзини ком-
пликации, шеќерната болест, ендемска нефропатија 
и бубрежна ^инсуфициенција, освен за ортопедски 
справи и помагала.. 

Член 5 
Доколку одделни категории на корисници »со по-

себни пропи ои се ослободени од учеството во тро-
шоците при користењето на одделни права утврдени 
во член 2 од оваа одлука, износот на учеството КОЈ 
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паѓа на товар на-корисникот по оваа одлука СИЗ за 
здравствена заштита го рефундира од надлежниот 
орган во согласност со тие прописи. 

Член 6 
Валоризација на износите на учеството на ко-

рисникот во трошоците на1 здравствена заштита се 
врши само на учеството утврдено во апсолутни из-
носи. 

Валоризација на износот од став 1 на овој член 
се врши два пати годишно согласно дозволениот по-
раст на средствата за здравствена заштита на осно-
ва на званично објавени податоци од овластениот ор-
ган во, Републиката. 

Член 7 
Учеството во трошоците при користењето на 

здравствената заштита утврдено со оваа одлука ко-
рисниците го плаќаат непосредно во здравствената 

к организација односно 'друга организација во која ко-
ристат здравствена заштита. 

Во случаите кога учеството во трошоците за 
здравствена заштита се утврдува во процент од це-
ната на услугата, апсолутниот износ се одредува 
спрема цената на услугата во здравствената, односно 
друга организација во која се користи услугата. 

Средствата кои здравствената односно друга ор-
ганизација ги наплата на име на учество се приходи 
на заедницата на здравствена заштита. 

За наплатениот износ на учеството во трошоците 
ири користење на здравствена заштита организациите 
од став 1 на овој член ја смалуваат пресметката на 
своите услуги на надлежната заедница за здравстве-
на заштита, освен ако со самоуправна спогодба по-
меѓу организацијата и заедницата ова намалување е 
регулирано на друг начин. 

Доколку цената на лекот е помала од утврденото 
учество, корисникот ја плаќа цената на лекот. 

Член 8 
Ослободувањето од учеството на корисникот во 

трошоците за здравствена заштита здравствената од-
носно друга организација го врши врз основа на 
исправа со која се докажува својството од член 3 и 

, 4 од оваа одлука односно врз основа на исправа која 
му ја издава заедницата за здравствена заштита за 
навреда на работа. 

Член 9 • ^ 
На рецептата за добивање на лек за корисници-

те од член 3 и 4 од оваа одлука, на предвидено 
место или на грбот на рецептата здравствениот ра-
ботник ја впишува шифрата на заболувањето или 
друга ознака со која се потврдува својството односно 
основот за ослободување од учество со свој потпис 
и печат. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи, Одлуката за видовите и изно-
сите на учествово на корисниците на правата од 
здравствена заштита во трошоците за одделни ви-
дови здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
број 7/88) и Одлуката за дополнувале на Одлуката 
за видовите и износите на учеството на корисниците 
на правата од здравствена заштита во трошоците за 
одделни видови здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/88). 

Бр. 08-1985/1 - . ' > 
1 ноември 1988 година ѕ 

Скопје 
Претседател, 

' > д-р Кирил Апостолов, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГДАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека 
се води спор под П. бр. 892/88 за сопственост на се-
мејна станбена зграда и право на користење на зем-
јиште помеѓу тужителот Су лимановски Елмаз од 
Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 10-8, е. Д. Не-
рези и тужениот Абдиев Сефер од Скопје, со непоз-
нато место на живеење. Вредност на спорот 860.000 
динари. Во смисла на член 84 од ЗПП на тужениот 
му е поставен привремен застапник адвокатот Да-
ница Стошиќ од Скопје, која ќе го застапува, се 
додека истиот или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII 
П. бр. 892/88. (219) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Мирвет Куртиш од Скопје, 
ул. „Вашингтонска" бр. 34, нас. Шуто Оризари, про-
тив тужениот Хамди Сулејмани од Скопје, а сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Хамди Сулејмани од Скоп-
је да с̂ е ја^и во овој суд во рок од \5 дена по обја-
вувањето на овој оглас, или во истиот рок да ја до-
стави својата сегашна адреса на живеење. 

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

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 2869/88. (209) 

Пред опој суд е заведен ш о р - з а отказ на ко-
ристење на стан по ту леб ата на тужителот Здружена 
СИЗ за становање на град Скопје против тужениот 
Стегао Секуловски од Скопје, ул. „681" бр. 38, а сега 
со непозната адреса на живеење во САД. 

Се повикува тужениот Стево Секуловски да се 
јави во рок од 30 дена по објавувањето на ог лаеш 
до овој суд или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапував од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, I Ј 1 . 
бр. 2192/88. (210) 

Пред Општинскиот »суд Скопје II — Скопје, Труб-
њанин Ќерим од е. Долно Коњари покрена постапка 
за поништување на загубените чекови издадени од 
Љубљанска банка — Основна банка Скопје од бр. 
1256235 заклучно со бр. 1256240. Чековите се изда-
дени на тековна сметка на негово име под бр. 
5228/48. 

Се повикува лицето што ги нашло чековите да 
ги пријави на судот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. 

» Исто така се повикува на судот да ги п р и ј е н 
пронајдените чекови и друго лице кое што знае де-
ка .изгубените чекови ги пронашло трето лице. До-
колку во рок од 30 дена чековите не се пријават на 
судот, истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, Р. бр. 
184/88. (207) 

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје е заве-
ден спор за расправање на оставината на покојната 
Ѓурѓа Зуќиќ, родена на 4. VIII. 1897 година во Не-
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рези — Скопје, почината на 5. VII. 1981 година во 
Скопје, каде редовно живеела. 

Како наследници на покојната се јавуваат и учес-
ниците Нада Талевска и Јованче Парчевски, нејзи-
ни внуци, сега со непозната адреса на живеење во 
Австралија. 

Се повикуваат Нада Талевска и Јованче Парчев-
ски, да се јават во овој -суд во рок од одна година 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или пак во истиот рок, да ја достават својата* сегаш-
на точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе им 
биде поставен привремен старател во смисла на член 
132 од ЗВП, кој ќе ги штити нивните интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, О. бр. 
809/86. (208) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за доделување 
на малолетно дете по тужбата на тужителката Га-
риќ Душанка од е. Теарце, против тужениот Есати 
Низамедин од е. Теарце, а сега со непозната адреса 
во Швајцарија. 

Се повикува тужениот Есати Низамедин од е. 
Теарце, а сега оо непозната адреса на живеење во 
Швајцарија, да се јави во Општинскиот суд во Тето-
во во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да 
достави адреса или постави свој полномошник. До-
колку во тој рок не го стори тоа судот ќе му поста-
ви привремен старател кој ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1191/87. 

Пред овој суд е заведеа спор за зголемување на 
издршка по тужбата на малолетниот тужител Меди-
кал Али, застапувал од законскиот застапник мајка-
та Илмија Есад од Скопје, против тужениот Исме! 
Али, сега на привремена работа во Германија, со 
непознато место и адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Исмет Али да се јави во 
овој суд во рок рд 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или пак во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
или Не постапи како во претходниот став, на истиот 
ќе- му биде поставен привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
2478/88. , (213) 

Пред овој суд е заведен спор за исползување на 
договор за купопродажба по тужбата на ту жител ите 
Асани Љутви и Асани Фарук против тужениот Алио-
ски Мехмед од Скопје, кој пред 10 години заминал 
за Ту^ција, и е со непозната адреса. Вредност на 
спорот е неопределена. 

Се повикува Алиоски Мехмед ^ој живее во Тур-
ци ја, со непозната адреса, да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или 
пак во истиот рок да ја достави својата точна адре-
са на живеење на судот. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот судот* по службена должност ќе му поста-
ви привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. 
бр. 2780/88. (214) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 

Пред Општинскиот суд во Крушево, заведен е 
ап$рр за развод на брак на тужителката Савова Еле-
на од Крушево, • ул. „Киро Фетак" бр. 39 против ту-
жениот Савов Стефан од НР Бугарија, каде што 
порано живеел, а од е. Светља, општина Перник. 

Тужениот заминал од НР Бугарија во 1983 годи-
на, без право да се врати во државата во непознат 
Правец и со непозната адреса. 

Се повикуваат лицата кој што знаат за неговиот 
живот да ое јават во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен веаник на 
арм". 

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведе-
ната постапка судот ќе донесе решение оо кое ќе 
одреди старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Крушево, П. бр. 154/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по однос на одржувачка по тужбата 
на тужителот Стефановски Бранко од Тетово, про-
тив тужената Момировска вд. Костова Анка, родена 
Исаевиќ од Тетово, сега оо непозната адреса во Ка-
нада. 

Се повикува тужената Моми ропска, вд. Костова 
Анка, родена Исаевиќ од Тетово, сега со непозната 
адреса во Канада, да се јави во овој суд во рок од 
30 дена, да ја достави својата адреса или постави 
полномошник. Бо 'спротивно по истекот на овој рок 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1486/88. 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителот Андријевиќ Стеван од Те-
тово, ул. „Ј. Сандански" бр. 55, против тужената 
Јовановиќ Дара, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Јовановиќ Дара од Тетово 
да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави 
-своја адреса или постави свој полномошник. Доколку 
во овој рок тоа не го стори судот ќе и постави 
привремен старател кој ќе ги штити нејзините права 
и интереси во постапката. , 

Од Оцштинскиот суд во Тетово, П. бр. 1490/88. 

Пред овој суд се води спор за исплата на долг 
по тужбата на тужителите Салихи Мурат, Салихи 
Шабан, Агуши Агуш, Агуши Аврим, Нуредини Муха-
рем и Исмаили Селим, сите од е. Несалца, СО —• 
Бујановац и Ид ризи Идриз од е. Летовица, СО — 

-Бујановац против тужениот Куртеши Бајрам од Те-
тово, а сега оо непознато место на, живеење. 

Се повикува тужениот Кортеши Бајрам од Тето-
во, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави 
своја адреса или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе му постави застапник кој ќе ги шти-
ти неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 158/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Сабри, родена, Камбери Бехије од Тетово, против 
тужениот Сабри Иснириза од Тетово, а сега со не-
позната адреса на живеење. Се повикува тужениот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави во судот, да достави адреса, или овласти пол-
номошник кој ќе го застапува во оваа постапка до 
нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена , 
судот ќе му постави привремен застапник преку 
Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе го 
застапува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во ѕ Тетово, П. бр. 1575/88. 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1284/87 од 6. IX. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-2253-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар формирањето и конституирањето на 
Работната заедница под фирма: Општински сојуз 
на возачи — Валандово. Работна заедница за обука 
на кандидати за возачи Авто-школа „7-ми Септември". 
Н. Сол. О., Вал андов о, ул. „Првомајска" бб. 

Работната заедница е формирана со одлука на 
Претседателството на Општинскиот сојуз на возачите 
— Вал зидове, бр. 96 од 27.-IV. 1987 година. 

Основач е . Општинскиот сојуз на возачите — 
В ал анд о в о. 

Основна ДЕЈНОСТ: 
120190 — Стекнување на посебно знаење за упра-

вување на моторни возила. 
Работната заедница истапува во правниот промет' 

во име и за сметка на Општинскиот сојуз на воза-
чите — ВаландоБО. 

За обврските на работната заедница, сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограниче-
но солидарно Општинскиот сојуз на возачите — Ва-
л андов о. 

Лице овластено за застапување е Костов Васо, 
стручен секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1284/87. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1626/87 од 23. IX. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 1 - 2 2 б 0 - 0 - 0 г 0 , го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на ЦОУ под фирма: Централно основно училиште 
„Христијан Карпош" ЦО, е. Младо Напричане. 

Централното основно училиште е основано со 
Самоуправна спогодба за здружување бр. 203/2 од 
7. XII. 1987 година помеѓу ЦОУ „Моша Пијаде" е, 
Обловце и ЦОУ „Христијан Тодоровски Карпош"' од 
е. Младо Напричане, Решение бр. 08-120б/ХШ-\8 од 
18. XII. 1987 година. 

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

мет оо трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка во рамките на овластувањата утврдени со Ста-
тутот. . ' 

За обврските во правниот промет со трети лица 
Централното основно училиште одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Пешевски Кру-
ме, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1626/87. (284) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1628/87 од 23. IX. 1988 година, на ре-
гистарска влошеа бр. 1-305-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на' Работната организа-
ција со следните податоци: Престанок на Централ-
ното основно училиште „Моша Пијаде" е. Об лов це, 
со целосна одговорност, поради здружување со Цен-
тралното основно училиште „Христијан Тодоровски 
Карпош", со целосна одговорност, од е. Младо Наго-
ричане. во ново Централно основно училиште „Хрис-
тијан Карпош", < Ц. О., Младо Напричане. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје! Срег, 
бр. 1628/87. ^ (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1627/87 од 23. IX. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 1-119-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на РО со следните пода-
тоци: Се запишува престанокот на Централното ос-
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нови 6 училиште „Христијан Тодоровски Карпош", со 
целосна одговорност, од е. Младо Напричане, по-
ради здружување со Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" е. Обловце во ново Централно учи-
лиште „Христијан Карпош", Ц. О. е. Младо Н а п -
ричане. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1627/87. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието брег. бр. 463 од 24. УШ. 1988 година, на ре-
гистарска - влошка бр. 3-1448-0-0-0 ги запиша во суд-
скиот регистар промената на адресата и промената 
на лицето овластено за застапување на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита, оо целосна одговорност. Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 2, со следните податоци Се брише до-
сегашната адреса на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Куманово, 
ул. „Тодор Велков" бр. 4. 

Се запишува нова адреса на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита —• 
Куманово, ул. „11 Октомври" бр. -2. 

Се брише досегашниот застапник Сретко Иванов-
ски, а се запишува новиот застапник Спасовски Зво-
нимир, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Срег. бр. 
463/88. (287) 

Окружниот стопански суд во Скопје, сб реше-
нието Срег. бр, 1032 од 9. IX. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новиот член на 
задругата Станбена задруга „Пролет", О. Сол. О. >— 
Скопје, ул. „Иван Милутинови!^" бр. .1, со следните 
податоци: Се запишува пристапувањето на новиот 
член во задругата Ноиќ Сузана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1032/88. , (288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1089 од 26. IX. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на , лицето овластено за 
застапување уна Молеро-фарбарската градежно зана-
етчиската задруга „Идеал", Ц. О., Скопје ул. „Лазо 
Личновски" бр. 58, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Костов Коста, в. д. дирек-
тор, а се запишува новиот в. д. Анѓелковиќ Светлана, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1089/88. ^ (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срсг. бр. 948 од 29. VIII. 19$8 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежно занаетчиската услужна зад-
руга „Гарант", , Ц. О и ограничено емство. Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов" бб, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Василија Јард ановски, ди-
ректор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Арапиноски Андон, директор, без ограни-
чување. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
948/88. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 673 од ,25. VIII. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1188-12-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради 'органи-
зирање и конституирање во нова РО без ООЗТ со 
следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ 
Рударско-геолошки факултет — Штип, во состав на 
Универзитетот „Кирил и Методиј", Скопје, Универ-
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зитетски центар за математичко технички науки, О. 
Сол. О., со ООЗТ Скопје, поради организирање и 
конституирање БО нова РО без ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
673/88. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 929 од 6. X. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2144-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Кончанка" Р. О. е. Ново Конско — Гевгелија, со 
следните податоци- Досегашниот в. д. директор Ри-
сто Кралев, се запишува како директор, без ' огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
929/88. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1106 од 30. IX. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-344-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Денче Дејано-
ски", Ц. О., Маврови Анови, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Милошевски Цвет-
ко в. д. директор, со неограничено овластување, а се 
запишува новиот застапник Абдија Зеќир, в. д. ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1106/88. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1094 од 30. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2201-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањево на споредната деј-

н о с т на Градинар око земјоделската задруга „Мак 
Комерц", Р. О., е. Марена — Кавадарци, со следните 
податоци: Се запишува проширувањето на според-
ната дејност со-

070211 — жита и мелнички производи-
070212 — зеленчук, овошје и преработки; 
070213 — алкохолни пијалаци; 
070224 — градежен, санитарен и инсталакционен 

материјал,-
070225 — хемиски производи бои и лакови. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1094/88. " (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 431 од 5. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1174-1-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ со следните по-
датоци- Се запишува бришењето на ООЗТ Економ-
ски факултет — „Скопје" во Скопје, ул. „Крсте Ми-
сирков" бб, во состав на ООЗТ Универзитетски цен-
тар за општествени науки — Скопје, Факултет за 
економски науки Н. Сол. О. со ООЗТ, Скопје, -ул. 
„Крсте Мисирков" бб, поради 'конституирање во ра-
ботна организација Економски факултет — „Скопје" 
Ц. О., Скопје булевар „Крсте Мисирков" бб, при 
Уни вер зитет синот центар за општествени науки — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 431/88. (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1095 од 30. IX. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1580-8-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
образование и воспитание ,.11 Септември", н. сол. о. 
со ООЗТ Кичево, ООЗТ Централно основно училиште 
„Мирче Ацев" е. Лисичани, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Митаноска Ружи-
ца, директор, а се запишува новиот застапник Саз-
данога« Младен, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1095/88. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срсг. бр. 1113 од 30. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-1-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар аднотацијата за здружување на ООЗТ 
кон друго ООЗТ во состав нач иста РО со следните 
податоци: Се запишува адаптацијата за здружување 
на ООЗТ Економско училиште „Моша Пијаде" Ку-
маново, ул. „Бајрам Шабани" бб, кон ООЗТ Учи-
лиште за средно образование „Гоце Делчев" — Ку-
маново, ул. „Перо Чичо" бр. 31-а Куманово, и двете 
во состав на Училишниот центар за средно образо-
вание Н. Сол О. со ООЗТ — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1113/88. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. ИЗО од 5. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2027-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната заедница за вршење на 
административни-технички и други работи за заед-
нички интерес на месните заедници од општина 
„Чаир", Ц. О., Скопје, ул. „Павле Илиќ" бб, со 
следните податоци- Досегашниот в. д. раководител 
Мојсо Поповски, се брише, а се запишува новиот 
застапник Митре Трајковски в. д. раководител, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1130/88. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1114 од 30. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради здру-
жување, кон друго ООЗТ во состав на истата РО со 
следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ 
Економско училиште „Моша Пијаде" — Куманово, 
ул. „Бајрам Шабани" бб, поради здружување кон 
ООЗТ Училиште за средно образование „Гоце Дел-
чев" — Куманово, ул. „Перо Чи -̂го" бр. 31-а и двете 
во состав на Училишниот центар за средно образо-
вание Н. Сол. О. со ООЗТ Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1114/88. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 1042 од 7. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631-7-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден" О. сол. О. оо 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште 
„Браќа Рамиз Хамид" Скопје, ул. „Нов живот" бб, 
со следните податоци : Се брише досегашниот за-
стапник Димовска Стевка, в. д. директор со ограни-
чување до 50.000 динари, а се запишува Јовановки 
Благоја, директор, со ограничување до 100.000 ди-
нари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1042/88. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1078 од 21. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2209-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Градежно занаетчиската 
задруга „Галеб", О. Суб. О. Скопје, ул. „Јане С у -
дански" бр. 74-К-3 — Скопје, со следните податоци: 
Досегашниот. в. д. директор Галевски' Тодор, се за-
пишува како директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1078/88. (304) 



10 ноември 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 817 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 157 од 5. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2262-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација под фирма: Универзитетски центар за оп-
штествени науки — Скопје. Работна организација 
Економски факултет „Скопје", Ц. О., Скопје, булевар 
„Крсте Мисирков" бб. 

Одлуката за издвојување на ООЗТ Економски 
факултет „(Скопје" во Скопје од РО Факултет зџ еко-
номски науки Скопје, е донесена на 30. XII. 1987 
година под бр. 02-2910/1. 

Основна дејност: 
120145 — факултет и високи школи за опште-

ствени науки; 
120205 — научноистражувачка дејност во облас-

та на економските науки. 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во* правниот промет 

со трети лица оваа работна организација одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р Си-
ниша Спасов, декан без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 157/88. (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1108 од 30. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1179-0-0-0, ја запиша во- суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Шумарскиот факултет, Ц.4 О., Скоп-
је, булевар „Југославија" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д-р Живоин 
Георгиевски, декан, а се запишува новиот застапник 
проф. д-р Александар Андон осми, декан, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1108/88. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 27 од 12. X. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1865-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација Работна организација за основно воспита-
ние и образовани^ „Алија Авдовиќ" Ц. О., е. Батин-
ци - - Скопје, под фирма: Работна организација за 
основно воспитание и образование „Алија Авдовиќ", 
Ц. О., е. Батинци — Скопје. 

Основна дејност: 120111 — основно образование 
од. општ тип. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во, правниот промет со 
трети лица работната организација одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Митевска Јели-
ца, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 27/88. - (307) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 315 од 13. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр, 526, ја запиша во -судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за обука за одбрана и заштита ,„Панде 
Кајзеро" —• Битола, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување е Александар Вртановски, 
в. д. директор. 

Му престанува овластувањето на Душко Петров-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 315/88. . (308) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 313 од 13. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. И, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на*СИЗ ОСИЗ за унапредување и користење на па-
сишта и утрини — Битола, со следните податоци: 

Лице овластено за застаћување е Аце Петровски, 
раководител. 

Му престанува овластувањето на Александар Не-
делковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 313/88. (309) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието бр. 274 од 29.' VIII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 47, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено' за застапување 
на РО Средно стручно угостителско училиште со 
практична обука „Ванчо Питошески" — Охрид, со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
е Шикалески Томе, в. д. директор, со неограничени 
овластувања. 

И престанува овластувањето на Јагода Н. Ри-
стевска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 274/88. (310) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 245 од 6. VII. 19-88 година, на регис-
тарска влошка бр. 695, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Издавачка РО „Стремеж" .— Прилеп, со след-
ните податоци: Лице овластено за застапување е 
Трајче Крстески, в. д. директор. 

Му престанува овластувањето на Благоја Ристески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 245/88. (311) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 240 од 1. VII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 21, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на 
РО ЕМУЦ „Ристе Ристески — Ричко" — Прилеп, со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
е Чешелкоски Петре, индивидуален работоводен ор-
ган. 

Му престанува овластувањето на Бунески Станко. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 240/88. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 733 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-10-0-0, го, запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-
зирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се 
запишува бришењето на ООЗТ Институт за земјо-
тресно инженерство и инженеров. сеизмологија Скоп-
је, ул. „Салвадор Аленде" бр. 73, Скопје, во состав 
на Универзитетот „Кирил и Методиј" Скопје, Уни-
верзитетски центар за математичко технички ндуки 
О. Сол. О. со ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр. 
733/88. (240) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Законот за изградба на инвести-

циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 15/83), 
РО Фабрика за акумулатори „Злетово" — Пробиштип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачи поради отстапување 
работи за изградба на инвестиционен објект 
Предмет на конкурсот е утврдување подобност 

на изведувачки организации на здружен труд за 
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отстапување, реконструкција, модернизација и про-
ширување на погон за преработка на секундарна су-
ровина при РО Ф-ка за акумулатори „Злегаво" — 
П роб иш ти п. 

Предмет на отстапување се следните работи: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи за 

адаптација на постоечки објект; 
— изработка и монтажа на ои ре ма,- ' 
— инстлугатерски работи. 
Ррк за изведување на работите е 8 месеци. По-

четок на работите е јануари 1989 година. Ориента-
ционата вредност на работите е околу 1.300.000.000 
динари. Рок за поднесување понуди зк подобност е 
15 дена од ^денот на објавувањето на конкурсот. 

Заинтересираните работни организации што сме-
таат дека успешно ќе ги изведат споменатите рабо-
ти, треба да поднесат писмена пријава за учество на 
конкурсот. 

Пријавата за конкурсот мора да содржи.-
—* полн назив -на работната организација, точна 

адреса и основна дејност; 
— препис од регистарот во стопанскиот суд,-
— доказ за финансиската состојба заверена од 

СОК; 
— образец-биланс на успехот во 1987 година и 

за првите 6 месеци од 1988 година; 
— податоци за стручните кадри и механизација-

та што ќе бидат ангажирани при изведбата, на ра-
ботите ; 

— референс листа на досега изведените, објекти; 
— гарантен рок и начин на гарантирање; 
—« изјава дека во гарантниот рок ќе му се изда-

де на инвеститорот бланко меница за отстранување 
на недостатоците на објектот во гарантниот рок; 

— список на кооперантите; 
— податоци, за можноста, висината и условите 

за кредитирање; 
— изјава за можноста на договарање на фиксни-

те единечни цени; -
— изјава на можноста на договарање на изград-

ба по системот „клуч на рака"; 
— изјава дека ги прифаќа условите пропишани 

СО овој КОНКУРС; . 
— евентуално други податоци што понудувачот 

ги смета за корисни за оценка на подобноста. 
Пријавите што нема да ги содржат податоците 

по конкурсот и навремено нема да бидат поднесени, 
нема да се земат за разгледување. ' 

По разгледувањето на податоците од поднесените 
пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе 
изготви дефинитивна листа на понудувачи што ќе ги 
оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите за 
изборот во рок од 10 дена. 

Понудите да се доставуваат на адреса: РО Ф-ка 
за акумулатори „Злетово" — Пробиштип, 92210 — 
Пробиштип. 

' Заинтересираните кандидати, пријавите со " по-
гребни гс документи треба да ги достават до Собра-
нието. на општината Чаир — Комисија за прашањата 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова соопштение. 

СООПШТЕНИЕ 
Врз основа на, член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, ,46/82 
и 27/86) собранијата на општините Гази Баба, Ки-
села Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат 
Избор на еден судија во општинскиот суд Скопје II 

— Скопје 
Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-

полнуваат следните услови: 
— да се државјани на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија; 
•— да се дипломирани правници со потребно ис-

куство и стручно знаење,-
— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-

шење на судската функција. 

: Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 36'77, 9/78, 27/78, 
46/82, 11/77 и 24/88), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А , 

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот 
стопански суд — Скопје 

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

СОДРЖИНА 
Страна 

790. Одлука за висината на придонесот што 
се наплатува во полза на Црвениот крст 
на Македонија — — — — —' — — 

791. Одлука за користење на средства од По-1 

- стојаната резерва на СР Мак&донцја — 
792. Одлука за користење на средства од По-

стојаната резерва на СР Македонија — 
793. Одлука за користење на средства од По-

стојаната резерва на СР Македонија — 
794. Одлука за користење на средства на со-

лидарноста на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди — — — 

795. Одлука за изменување на Одлуката за 
поблиските намени, начинот и условите за 
користење на паричните средства на Ре-
публиката и на општините што се водат 
како депозит во Народната банка на Ма-
кедо™ ј а во 1988 година — — — — 

796. Одлука за изменување на Одлуката за ко-
ристење на средства од' Постојаната ре-
зерва на СР Македонија — — — — 

797. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1988 година — — 

798. Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на такси за дозволи и за визи 
што се издаваат на граничните премини 

799. Одлука за износот на дневницата на де-
легатите во Собранието на СРМ и на 
функционерите што ги избира и именува 
Собранието на СР Македонија — 

800. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците поради одвоен живот од се-
мејството на функционерите што ги изби-
ра и именува Собранието на. СР Македо-
нија — — •— — — — — — — 

801. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 143/88 од 5 октомври 1988 година 

802. Одлука 'на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 287/85 ОД 13 октомври 1988 година 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

245. Одлука за учество на корисниците во тро-
шоците за здравствена заштита — — — 

807 

807 

807 

808 

808 

808 

808 

809 

809 
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810 

811 
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