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

Петок, 28 март 1986 
С к о п ј е 

Број 11 Год. 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 100 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

124. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1986 година („Службен 
~весник на СРМ" бр. 44/85), Извршниот савет на Со-

бранието .на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Средствата предвидени во Републичкиот буџет 
за 1986 година во Раздел 64, позиција 567 за уче-
ство на Републиката за обезбедување на вода за 
пиење на населението, во износ од 400 милиони ди-
нари, се распределуваат и тоа на: 

— Општина Кратово 
— Општина Дебар 
— Општина Крушево 
— ЈНА — ВП 5573/27 

205,2 милиони динари 
135,0 милиони динари 
50,0 милиони динари 
9,8 милиони динари 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат како учество на Републиката во висина до 
50% од средствата што ги обезбедува општината за 
таа намена. 

Средствата >од став 1 на оваа точка .ќе се корис-
тат без обврска на враќање, а сразмерно на уче-
ството на општината. 

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи Републичкиот секретаријат за финансии, а за 
начинот и наменското користење на средствата, Ре-
публичкиот секретаријат за финансии ќе склучи до-
говори со општините. 

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

Бр. 23-509/1 
20 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

125. 
Врз аскова на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка иа Македонија 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 42/77), а по претход-
но мислење на Народната банка на Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ 
ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА 

НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските наме-

ни, начинот и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините што се во-
дат како депозит во Народната банка на Македони-
ја (средства на Републиката и на општините) за 1986 
година. 

Член 2 
Слободните средства на Републиката и на оп-

штините, Народната банка на Македонија ќе ги на-
сочи, преку деловните банки, за следниве намени: 

1. за кредитирање на републичките 
стоковни резерви, во износ до 500 мил. дин. 

2. за кредитирање на издавачката 
дејност во Републиката, ао износ 
до 250 „ 

3. за кредитирање на откупот на до-
биток наменет за извоз, во износ 
до ЗОО „ „ 

4. за кредитирање на увозни сурови-
ни за производство на лекови, во 
износ до 200 „ „ 

5. за - кредитирање на залихи на ле-
кови ,ео износ до 150 „ „ 

6. за краткорочен кредит за подгот-
вување на производството намене-
то за извоз во износ до 330 „ „ 

7. за краткорочни кредити на органи-
зациите на здружен труд за набав-
ка на ротохартија, во износ до 150 „ „ 

8. за кредитирање на откупот на јач-
мен за производство на пивски 
слад преку РО „Магро" — Скопје, 
во износ до ^ ЗОО „ „ 

Член 3 
Средствата што ќе се формираат по основа на 

отплата на ануитетите по кредитите од средствата 
на Републиката и на општините пласирани за: кре-
дитирање па продажбата на опрема, метални кон-
струкции и монтажни работи на домашниот пазар 
и во странство и за создавање на залихи на месо 
во жив добиток, Народната банка на Македонија ќе 
ги репласира на истите намени и според условите 
под кои се користени кредитите за тие намени. 

Член 4 
Средствата на Републиката и на општините, во 

износ од 2.130 мил. динари, ангажирани за покри-
вање на дел од пречекорувањата за изградбата на 
проектот „ФЕНИ", согласно со дел III, став 1, точка 
4 од Програмата за мерки и активности за регу-
лирање на финансиските обврски создадени со реа-
лизацијата на проектот „ФЕНИ" — Кавадарци 
(„Службен весник на СРМ" ,бр. 3/85), во 1986 година 
ќе мируваат без пресметување и наплата на кама-
тата. 

Член 5 
.Кредитите за намените од член 2 на оваа одлу-

ка ќе се враќаат под следниве услови: 
— за намената од точка 1 — со рок на враќање 

од 6 месеци и со каматна (Стапка од 3°/о годишно; 
— за намената од точка 2 — со рок на враќање 

од 1 година, -почнувајќи од ,1. I. 1987 година, и со 
каматна стапка од 15% годишно; 

— за намената од точка 4 и 5 — со рок на вра-
ќање од 6 месеци и со каматна стапка од 15% го-
дишно ; 

— за намените од точките 3, 6, 7 и 8 — со рок 
на враќање од 6 месеци и со каматна стапала од 
30% годишно. 

Член 6 
При поднесувањето на барањето за користење 

на кредитите за намените од член 2 на оваа одлу-
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ка, банката е должна до Народната банка на Маке-
до,нија да достави мислење на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на финансиите. 

Член 7 
Од слободните парични средства, до нивното ис-

користување за намените од член 2 и 3 на оваа 
одлука. Народната банка на Македонија може да им 
одобрува позајмици на деловните банки »со рок ,на 
враќање до 30 дена и СО каматна станка од 38% 
годишно. - 4 

Член 8 
Каматната станка на кредитите што банките ја 

наплатуваат од крајните корисници може да изне-
сува до еден процентен' поен над пропишаната ка-
матна стапка што банките ја плаќаат на Народната 
банка на Македонија. 

Член 9 
Пресметувањето и плаќањето на каматата ќе се 

врши декурзивто-тримесечно. 

Член 10 
Приходите" од каматите по кредитите од (сред-

ствата на Републиката и -на општините ќе се насо-
чат за републичките стоковни резерви. 

Член 11 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Народната банка на Македонија. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка (Република Македонија". 

Бр. 23-415/1 
13 март 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на 4 Извршниот совет 
Тахир Кадриу, е. р. 

126. 
Врз (основа на точка 9, 3, став 3 од Резолуцијата 

за политиката на остварување на Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година во 1986 година („|Службен весник на СРМ", 
бр. 43/85), а во врска со член 393, точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на се дигната одржана на 20 март 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЕМОТ. НАМЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Фондот на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
(во натамошниот текст: средствата на Фондот на фе-
дерацијата) што СР Македонија во 1986 година ќе 
ги остварува врз основа на задолжителен заем, дел 
ќе се користи за обезбедување трајни извори на 
обртни средства на организациите на здружениот 
труд. 

Делот од средствата на Фондот на федерацијата 
од став 1 на овој член ќе изнесува 20% од остваре-
ниот прилив, по основ на задолжителен заем. 

Член 2 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 

1 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување 
трајни извори на обртни средства кај организациите 
на здружениот труд од член 3 и 4 на оваа одлука 
кои согласно Законот за 'Обезбедување обртни сред-

^ ства имаат недостиг на трајни и долгорочни изво-
ри на обртни средства, како и за »обезбедување обрт-
ни средства кај организациите на здружениот труд 
кои остварувааг нови инвестициони програми, а за 
кои согласно Општествениот план на СР Македо ни-
ја за периодот од 1986 до 1990 година се насочуваат 
средства од Фондот на федерацијата по основ на за-
должителен заем за 'основни средства. 

Член 3 
Средствата на- Фондот на федерацијата од член 

2 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување 
трајни извори на обртни средства на организациите 
на здружениот труд од индустријата и земјоделство-
то, како и во заштитни организации и работилници 
во Републиката кои вршат вработувања на лица со 
пречки во психичкиот и физичкиот развиток. 

Средствата на Фондот на федерацијата од став 
1 на овој член ќе се насочат и тоа: 

— најмногу до 65% од вкупниот обем во инду-
стријата и тоа во енергетиката, црната металургија, 
производството и преработката на обоени метали, 
производството и преработката на неметални мине-
рали, ме тал ©преработувачката дејност, машиноград-
бата, производството на сообраќајни средства, про-
изводството на електрични машини и апарати, произ-
водството на хемикалии за земјоделство, производи 
на лекови и фармацевтски хемикалии, производство 
на режана граѓа и плочи, производство на финални 
производи од дрво, производство на текстилни пре1 

дива и ткаенини и готови текстилни производи, пре-
работка и конзервирање на месо, производство на 
слад и сладен екстрат, производство на добиточна 
храна и во сите индустриски гранки кои 'Оствару-
ваат наменско производство. 

— најмалку зо°/о од вкупниот обем во земјодел-
ството и тоа во поледелството (освен производството 
на зеленчук и производството на цвеќе и украсни 
растенија) и во сточарството (овчарството и говедар-
ството). 

—• најмногу до /5% од вкупниот обем во заштит-
ни организации и работилници во Републиката кои 
вршат вработување на лица со пречки во психичкиот 
и физичкиот развиток. 

Член 4 
Од средствата на член 1 и за намените од член 

2 и 3 на оваа одлука ќе се одобруваат кредити во 
износ од најмалку 20% и на организациите на здру-
жен труд од стопански недоволно развиените краиш-
та што заедно со средствата ќе се насочуваат преку 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
ќе се обезбеди најмалку 35°/о од вкупните средства 
на Фондот на федерацијата наменети за обртни 
средства да се ангажираат во стопански недоволно 
развиените краишта. 

Член 5 
Износот на кредитот од средствата на Фондот 

на федерацијата ќе изнесува до 15% од необезбеде-
ните обртни средства со трајни и долгорочни изво-
ри, односно од потребните обртни средства за но-
вите .инвестициони програми (на организациите на 
здружениот труд. 

Износот на кредитот од став /1 на овој член ќе 
изнесува до 20% кога се однесува на обезбедување 
трајни извори на обртни средства во иоле детството и 
сточарството. 

Кога обезбедувањето трајни извори на обртни 
средства се однесува на организациите на здруже-
ниот труд од стопански недоволно развиените кра-
ишта во Републиката износот на кредитот од став 1 
и 2 на овој член може да биде повисок за уште 5 
(пет) процентни поени. 
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Член 6 
Средствата на Фондот на федерацијата што се 

однесуваат за обезбедување трајни извори на обртни 
средства за наменското производство ќе се одобру-
ваат со посебни одлуки на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија. 

Член 7 
При одобрувањето ита кредитот од средствата на 

Фондот на федерацијата за одделни намени и ко-
рисници, Стопанската банка — Здружена 'банка — 
Скопје ќе поаѓа од критериумите со кои особено се 
обезбедува: 

1. Зголемување на производството кое позначај-
но придонесува за обезбедување стоковни фондови 
за извоз и на извозот; 

2. Зголемувањето на производството на храна, 
особено на житни култури, маслодавни семиња, ше-
ќерна репа, добиточна храна, месо и млеко; 

3. Повисок степен на користење на инсталирани-
те капацитети; 

4. Зголемување на продуктивното вработување, 
особено со воведување на повеќе смени, скратување 
на работното време и слично; 

5. Зголемување на производството и доходот по 
вработен и по ангажирани средства; 

6. Повисок степен на обезбеденоет на организа-
циите на здружениот труд со трајни извори на 
обртни средства. 

Член 8 
Кредитите од средствата на Фондот на федера-

цијата за обезбедување трајни извори на обртни 
средства ќе им се одобруваат на крајните корисници 
во согласност со оваа одлука, а според поблиските 
услови што ќе ги утврди Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-382/1 
20 март 1986 година 

Скопје 
Потпретседател' 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, е. р. 

127. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1986 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/85), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПЧЕНИЦАТА 

И БРАШНОТО 

1. На организациите на здружениот труд што 
вршат откуп и преработка на пченица и на органи-
зациите на здружениот труд што се занимаваат со 
промет на брашно или со производство на леб на 
територијата на СР Македонија за купените коли-
чества на пченица и брашно тип „500" и „850" од 
организациите на здружениот труд од другите соци-
јалистички републики и социјалистички автономни 
покраини во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 
година и продадени во Републиката, им се исплату-
ва компензација по 2,00 дин./кгр. пченица, односно 
2,50 дин./кгр. брашно. 

2. Барањето за исплата на компензацијата од 
точката 1 на оваа одлука се поднесува до Службата 
на општественото книговодство. Кон барањето се до-
ставува: 

— фактура за купените количества пченица и 
брашно,-

— пресметка за купените количества пченица и 
брашно и 'Износот на компензацијата; 

— доказ дека при купувањето е исплатена пре-
мија во износ од 2 дин./кгр. пченица, односно 2,50 
дин ./кгр. брашно; 

— доказ дека брашното е испорачано (испратни-
ца, товарен, односно превознички лист) и потврда 
дека купувачот го примил брашното (приемница); 

— п и ш е на изјава од корисникот на компензаци-
јата, дека брашното ќе го употреби за сопствена 
преработка, односно писмена изјава од организација-
та на здружениот труд што купува брашно дека тоа 
ќе се употреби за сопствена преработка, односно за 
потребите во Републиката. 

3. Оваа одлука шегува во оила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-491/1 
20 март 1986 година 

Скопје 
1 Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, е. р. 

128. 
Врз основа на член 26 точка 7 од Одлуката за 

основите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира, од-
носно именува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" број 
24/85), Комисијата за прашањата на изборите и име-
нувањата (на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17 март 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА 1986 ГОДИНА 

1. На делегатите во Собранието на СРМ кои на-
доместок на личен доход остваруваат во Собранието 
на СРМ и на функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на СРМ им припаѓа надоместок за 
користење на годишен одмор за 1986 година во из-
нос од 17.400 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа на раководните и другите работници што ги 
именува Собранието на СРМ и назначува Претсе-
дателството на Собранието на СРМ и на делегатите, 
и функционерите кои остваруваат надоместок на 
личен доход според одредбите на Законот за рабо-
тата и правата на делегатите и функционерите во 
Републиката на кои им престанала функцијата. 

3. Исплатата на надоместокот по оваа одлука па- * 
га на терет на наменските средства на органот во 
кој функционерот остварува личен доход. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 10-847/1 
17 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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129. 
Врз основа на член 12, 13 и 22 став 5 од Одлу-

ката за основите и мерилата за стекнување и рас-
пределба на средствата за лични доходи и другите 
Примања и надоместоци на функционерите што ги 
избира, односно именува Собранието на ОРМ („Служ-
бен весник на СРМ" број 24/85), Комисијата за пра-
шањата на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ на седницата одржана на 17 март 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕ-

НУВА СОБРАНИЕТО^ НА СР МАКЕДОНИЈА 

1-, Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на месечниот личен доход на функционери-
те што ги избира или именува (Собранието на СРМ 
се утврдува во износ од 36,92 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплатува од 1 јануари 1986 година, на товар 
на наменските средства на органот во кој функцио-
нерот остварува личен доходи 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ' И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-843/1 
17 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и (именувањата, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

130. 
Врз основа на член 35 од Одлуката за основите 

и мерилата за стекнување и распределба на средства-
та за лични доходи и другите примања и надоместо-
ци на функционерите што пи избира односно име-
нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" број 24/85), Ко-
мисијата за прашањата на изборите и именувањата 
на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 
март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИИ 
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира и именува Собра-
нието на СРМ се утврдува во износ од 36.920 ди-
нари. 

2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 
на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 го-
дина, а личниот доход ќе се исплати на товар на 
наменските средства на органот во кој функционе-
рот остварува личен доход. 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

/ 

Бр. 10-844/1 
17 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

131. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите 

и мерилата за утврдување на личните доходи и дру-
гите примања на раководните и другите работници 
што ги именува Собранието на ОРМ и назначува 
Претседателството на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на ОРМ" број 21/84), Комисијата за пра-
шањата на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА АКОН-
ТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОД-
НИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Основицата за аконтацијата на личните дохо-
ди на раководните и даути работници што ги име-
нува Собранието на СРМ .и назначува Претседател-
ството на Собранието на СРМ, се утврдува во износ 
од 36.920 динари. 

2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 
на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 
година. 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-845/1 
17 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

132. 
Врз о он ова на чл еновите 31, 32 и 34 од Одлука-

та за основите и мерилата за стекнување и распре-
делба на средствата за лични доходи и другите при-
мања и надоместоци на функционериве што ги из-
бира, односно именува Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ" број 24/85), Комисијата за пра-
шањата на изборите и именувањата на Собранието 
на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕС-

ТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО 
СОБРАНИЕТО^ НА СРМ 

1. Надоместокот на личниот доход за делегатите 
кои надоместок на личен доход во постојан месечен 
износ остваруваат во (Собранието на СРМ се усогла-
сува за 30°/о, на остварениот надоместок на личен 
доход во декември 1985 година. 

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 
јануари 1986 година. 

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа 
одереа имаат и делегатите и функционерите кои 
остваруваат надоместок на. личен доход според За-
конот за работата и правата на делегатите во Со-
бранието на СРМ и на функционерите во Република-
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та на кои им престанала функцијата („Службен вес-
ник на СРМ" број 24/86). 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-846/1 
17 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата. 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

133. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за информации Ристо Никовски, 
поради заминување на друга должност, заклучно со 
31. ХИ. 1985 година. 

Бр. 17-307/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

134. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен ве аниќ на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и градежништво Ратко Чадиевски, по-
ради заминување на друга должност, заклучно со 31. 
XII. 1985 година. 

Бр. 17-308/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

1. Евица Конечни, претседател на Сојузот на 
Друштвата за применета лингвистика во СРМ, 

2. Јела Лучиќ-Марковска, виши советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ. 

Бр. 17-309/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

136. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА — 
КОНЦЕРТ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на 
општествената заедница во Работната организација 
за презентирање на културните вредности „Македо-
нија концерт" — Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

— Ратка Димитрова, 
— Љупчо Петрушевски, 
— Александар Ге расим овски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Работната организација за презентирање на кул-
турните вредности „Македонија-концерт" — Скопје 
се именуваат: 

1. Антон Баталаков, балетански уметник и ди-
ректор на ООЗТ Балет при Македонскиот народен 
театар — Скопје, 

2. Ирфан Бељур, артист при Театарот на народ-
ностите — Скопје, 

3. Томислав Зографски, композитор и редовен 
професор на Факултетот за музичка уметност — 
Скопје. 

Бр. 17-310/1 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

135. 
Врз основа на член 8-а од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Центарот за стран-
ски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/65 и 10/78), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТА-

РОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

За членови на конкурсната - комисија за имену-
вање директор на Центарот за странски јазици во 
Скопје се именуваат; 

137. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Драган 
Јањатов, досегашен советник во Работната заедница 
во Комитетот. 

Бр- 17-7/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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1 3 8 . 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Љуп-
чо Арсовски, досегашен советник во Работната за-
едница во Комитетот. 

Бр. 17-8/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

139. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
допија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Стојан 
Руменовски, д осегашен советник во Раб ситната за-
едница во Комитетот.. 

Бр. 17-9/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

140. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за 

Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/84), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

За директор на Центарот за образование на кад-
ри за безбедност и општествена самозаштита се име-
нува 

— д-р Ѓоко Този, декан на Факултетот за без-
бедност и општествена самозаштита. 

Бр. 17-89/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р, 

141. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за 

Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/84), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донеле 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Стојан Ристов се разрешува од должноста ди-
ректор на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита, поради за-
минување на друга должност. 

Бр. 17-89/3 
14 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

142. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
правосудство се назначува д-р Ванчо Проевски, до-
сегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за правосудство. 

Бр. 17-109/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

143. 
Врз основа на член 173 став з и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА 

ОКОЛИНА 

- За помошник на претседателот. на Републичкиот 
комитет за урбанизам и заштита на човековата око-
лина се назначува Петар Серафимов, досегашен по-
мошник на претседателот миа Комитетот. 

Бр. ,17-134/2 
14 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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144. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ" 
број 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ 
ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" — 

СКОПЈЕ 

За вршител на должноста директор на Ансам-
блот за народни игри и песни „Танец" — Скопје се 
именува Димитрија Ристовски, секретар на Ансам-
блот. 

Бр. 17-200/2 
30 јануари 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

145. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен веш ик на 
СРМ" бр. 41/73) Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 

„ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

Душан Димитров се разрешува од должноста 
директор на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" — Скопје, поради истек на времето за кое 
е именуван и заминување на друга должност. 

Бр. 17-200/3 
30 јануари 1986 година 

Скопје 
' Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

146. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на XXII седница, одржана на 24 
декември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОС-
НОВИ НА ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ЗА 

П КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на хемиск ©-техно-
лошки процеси за II клас од Благоја Топузовски, 
Љубица Кецкарода и Петар Пановски, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје. 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија".' 

Бр. 03-139/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, ' 
проф, д-р Живко Мадевски, е. р. 

147. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа - („Службен весник на СВМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на XXII седница, одржана на 24 
декември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ БИО-
ЛОГИЈА НА КЛЕТКА ЗА БИОТЕХНИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува . употребата во средното насоче-
но образование на 'учебникот Биологија на клетка 
за биотехничка струка од д-р Анастасија Димовска, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки со-
вет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-140/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

148. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната .управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 
декември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА П КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Француски јазик за II 
клас од Загорка Спасовска и Алекса Поповски, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во аила .од денот на до-
несувањето, а »ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-141/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

149. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на С.РМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„(Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 
^декември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОС-
НОВИ НА ЗДРАВСТВОТО ЗА II КЛАС — ЗДРАВ-
СТВЕНА СТРУКА (АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

НА ЧОВЕКОТ) 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на здравството за 
II клас здравствена струка (Анатомија и физиологија 
на човекот) од д-р Аница Карговска — Клисарова и ^ 
д-р Добривое Ѓорѓевиќ,, во издание на Работната 
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организација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во оила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка, Република .Македонија". 

Бр. 03-142/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

150. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член ,123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85) Републичкиот 
педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 
декември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПЕ-
ДАГОГИЈА ЗА IV КЛАС — ПЕДАГОШКА НАСОКА 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Педагогија за IV клас 
— педагошка насока од ,д-р Бранко Петровски и 
Љупчо Копровши, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1985 
година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-138/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 

Републички. педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

151. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет на XXII седница, одржана на, 24 де-
кември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛИ-
ТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

ЗА III КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното - насоче-
но образование на учебникот Литература со примери 
на албански јазик од Мојси Лутвиу и Нехат Бал-
чипкга, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки савет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-137/11 
25 декември 1985 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

152. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на XXII седница, одржана на 24 де-
кември 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФИ-

ЗИКА ЗА III СТЕПЕН БИОТЕХНИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Физика за III степен 
биотехничка струка од Александар Гичевски, во из-
дание на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-136/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

153. 
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 5 фев-
руари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 146 од Самоуправната спо-
годба за уредување на меѓусебните работни односи 
на работниците на Правниот факултет во Скопје, 
донесена со референдум на 16 мај 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник , 
на СРМ" и во Правниот факултет во Скопје на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти.' 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 129/84 од 12 
јули 1985 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на член 146 од самоуправната спогодба 
означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што основано се постави праша-
њето за согласноста на овој член од Спогодбата со 
член 167 став 1 од Законот за насоченото образова-
ние и член 5 став 3 од Законот за работните односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 145 
од Самоуправната спогодба се определени условите 
за престанок на работниот однос на работникот по 
силата на законот ако ги исполнува условите за лич-
на пензија. По исклучок во член 146 од Спогодбата 
наставниците, кои се способни и неопходни за изве-
дување- на наставниот процес, а ги исполниле усло-
вите за лична пензија, можат да изведуваат настава 
до 70 години од животот. Решение за тоа донесува 
Советот на Факултетот. 

5. Според член 167 став 1 од Законот за насо-
ченото образование („Слу леб ен весник на СРМ" бр. 
22/85), на наставник, воспитувач и соработник во 
насоченото образование, кој во текот на втората 
половина на наставната година ги исполнил условите 
за лична пензија, работниот однос може да му трае 
до крајот на наставната година под услови и на 
начин утврдени со самоуправниот општ акт на ор-
ганизацијата за насоченото образование. Освен тоа, 
според член 5 став 3 од Законот за работните од-
носи, корисник на лична пензија не може да заснова 
работен однос;. 

Со оглед на тоа што во член 146 од оспорениот 
акт е предвидена можност за наставниците кои се 
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способни и неопходни за изведу вање на наставниот 
процес, а ги исполнуваат уловите за лична пензија, 
да изведуваат настава до 70 години од животот, Су-
дот утврди дека овој член не е во согласност со 
член 167 став 1 од Законот за насоченото образова-
ние и со член 5 став 3 од Законот за работните 
односи. 

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

У. бр. 129/84 
5 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот у суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

154. 
Уставниот суд на Македонија, врз ош ова 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 5 фев-
руари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за привремена забра-
на за основање на угостителски објекти на опреде-
лен реон на подрачјето на град Битола, донесена 
од Собранието на општина Битола на седницата од 
28 февруари 1984 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 278/84 од 5 
јули 1985 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста, и законитоста на Одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што основано се (постави прашањето за неј-
зината согласност со член 5 од Законот за делов-
ните згради и деловните простории. 

4. На седницата Судот утврди дека .со оспоре-
ната одлука привремено се забранува основање на 
угостителски објекти (ресторани, ќебапчилници, ка-
феани, гостионици, кафе — барови и бифињај на 
реонот на подрачјето на град Битола ограничен на 
север со ул. „Илинден", на југ со ул. „Партизан-
ска", на исток со ул. „4-ти Ноември" и „Едвард 
Кардељ" и на запад со ул. „Васко Карангелевски" 
Според член 2 од оваа одлука, привремената за-
брана за основање на угостителски објекти ќе важи 
до нејзиното ставање во сила. Член 3 од истата 
одлука предвидува да не се применуваат одредбите 
на Одлуката за општиот распоред на деловните зграг-
ди и деловните простории^ на град Битола, донесена 
од Собранието на општина Битола на седницата од 
25 ноември 1982 година, со која е утврдена мож-
ност за основање на угостителски објекти во реонот 
на подрачјето на град Битола. Според член 4 од 
оваа одлука: пак, доколку за време на важењето 
на Одлуката престане со работа постоен угостител-
ски објект што се наоѓа во реонот посочен со озна-
чените улици, не може да се основа во истата 
деловна просторија угостителски објект од друго 
лице. 

5. Во член 5 од Законот за деловните згради 
и деловните простории е определено дека општината 
може да определи кои деловни згради односно де-
ловни простории, што се наоѓаат во определени 
улици или делови на улици можат да се користат 
само за вршење на одредени видови деловни дејнос-
ти или не можат да се користат за вршење на од-
редени видови деловни дејности. 

Судот, оцени дека ова овластување на општи-
ната има ограничен карактер. Имено, овластувањето 
на собранието на 'општината да ја определува на-
мената на деловните згради и на деловните просто-
рии се однесува само на одделни деловни згради 
и на деловни простории што се наоѓаат на опреде-

лени улици, а не и на одредени региони во градот 
како што е сторено во случајов. 

Со оглед на тоа што предвидувањето забрана 
за основање на угостителски објекти се однесува на 
целиот стар дел на градот, а не на определени ули-
ци или делови на улици како што предвидува Зако-
нот за деловните згради и деловните простории. Су-
дот утврди дека оспорената Одлука не е во соглас-
ност со член 5 од овој закон. 

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

У. бр. 278/84 
5 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

155. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за осжжите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одолукм, на седницата одржана на 5 фев-
руари 1986 година., донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Табеларниот преглед на ор-
ганизацијата и систематизацијата на работни места 
составен дел на Правилникот за организација и 
систематизација на работи и работни задачи на ра-
ботниците во Топилницата за цинк и олово „Злето-
во" во Титов Велес, донесен од Работничкиот совет 
на седницата одржана на 21 декември 1984 година, 
во делот во кој се вреднувани работите и работните 
задачи на техничарите во лабораторијата — I и II 
група и Табеларниот преглед составен дел на Пра-
вилникот за вреднување на работите и работните 
задачи, донесен со референдум на 9 јануари 1985 
година, во делот во кој се вреднувани работите 
и работните задави на техничарите во лаборатори-
јата — I и II група. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во Работната организација на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 106/85 од 25 
деке1мври 1985 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актите означени во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што се постави прашањето за согласноста на 
оспорените делови од правилниците со член 22 од 
Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност 
со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека описот и 
пописот на работите и работните задачи на техни-
чарите во лабораторија — I и II група е ист од-
носно дека тие вршат исти работи и работни зада-
чи. Понатаму ,Судот утврди дека во Таб ел ар илот 
преглед на организацијата и систематизацијата на 
работните места и во Табеларнмот преглед на Пра-
вилникот за вреднување на работните места за тех-
ничари — I група се предвидени 1485 бода, а за 
техничари — II група 1440 бода. 

5. Согласно начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дал во зголемувањето на доходот на организацијата. 

Од означената уставна и законска одредба про-
излегува дека работниците во основните организа-
ции на здружениот труд се должни да утврдат так-
ви основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи, според кои ќе се утврдува придо-
несот на работникот. 
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Со оглед на тоа што работите и работните зада-
чи на техничарите — I и II група се исти по обем 
и 'сложеност, а се вреднуваат различно во зависност 
•од групата во која е распореде« работникот, Судот 
утврди дека оспорените делови од Табеларните пре-
гледи на Правилниците не се во согласност со ус-
тавното начело за распределба според трудот и се 
во спротивност со член 126 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
в;о точката 1 на оваа .одлука. 

У. бр. 106/85 
5 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд ш Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

156. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 29 
јануари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ забелешката на член 29, член 
32, член 35 и член 36 точка 8 и 9 од Правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „Владо Кантарџиев" во Гев-
гелија, донесен со референдум одржан на 11 јануари 
1982 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставнос-
та и законитоста на забелешката на член 31 од оз-
начениот Правилник на Училиштето. 

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

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општините Гевгелија и Валандо-
во, на Уставниот суд на Македонија му поднесе 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
членовите 29 — 36 од Правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во цредлогот членовите 29—31 
од Правилникот се спротивни со член 129 став з, 
и на член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, затоа што не овозможуваат наградувањето на 
работниците да се врши според трудот и резулта-
тите од трудот. 

Понатаму, за членовите 32 и 35 од Правилни-
кот се наведува дека даваат можност учеството на 
работникот по основот минат труд да се вреднува 
повеќе страно и надвор од прифатените и утврдени 
критериуми. Така, за членот 32 се наведува дека 
во непо како посебен основ се вреднува работниот 
стаж како „бод — година" при што за жените ра-
ботници се определени 35 бода, а за мажите работ-
ниците 40 бода. На тој начин, со тоа работниците 
жени со доведуваат во нееднаква положба во однос 
на работниците мажи. За член 35 е наведено дека 
со него доаѓа до повторно вреднување на категори-
јата минат труд затоа што предвидува аконтацијата 
на личниот доход на работникот во последните 5 
години да се зголеми уште за 5%. На крајот, во 
врска со член 36 од Правилникот подносителот на 
предлогот наведува дека прашањето што го регулира 
.овој член не треба да се регулира со овој акт и 
дека тоа прашање е основ за водење на дисциплин-
ска постапка, а не основ за намалување на аконта-
цијата на личниот доход. 

5. На седницата Судот утврди дека: 
а) ВО членовите 18 до 31 од оспорениот Пра-

вилник во делот ,„Опис и попис на работите и работ-
ните задачи" е дадена аналитичката процена на ра-
ботите и работните задачи, односно во табеларниот 
преглед поединечно по работи и работни задачи 

што се вршат во Училиштето се утврдени мерила 
според основите сложеност, услови за работа и од-
говорност за работа. 

но оспорениот член 29 се утврдени работите и 
раоотните задачи на администратор .— Благајник и 
за него се предвидени вкупно 434 бода. до „забе-
лешката" на членот стои дека извршителот на ад-
ми,нистрати)вн|0-0лагајничките работи ако е настав-
ник во одделенска настава ке прима личен доход 
врз основа на одредбите од .член 19 односно 450 
бода или, пак, ако е наставник по предметна наста-
ва Јќе прима личен доход од член 18 од Правил-
никот односно 500 бода. 

Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, 
личниот доход на работникот се утврдува според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација во согласност со начелото за распределба 
според трудот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 29 од 
Правилникот е предвидено личниот доход на адми-
нистраторот — благајник да се определува прво, по-
високо од предвидениот број бодови и второ, што 
така зголемениот број на бодови е различен во за-
висност од стручната подготовка, што ја има распо-
ред ени от работник, Судот утврди дека тој не е во 
согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија 
и дека е в(о спротивност со член 126 став 1 од За-
конот за здружениот труд. 

б) во оспорениот член 32 од Правилникот е 
предвидено работниците во Училиштето да стекну-
ваат личен доход по основ на искуство кое прет-
ставува умеење за извршување на работите и за 
секоја година се добива по 1 бод. Така, за жените 
работници тоа би изнесувало максимум 35 бода, а 
за мажите —• работници 40 бода. Во член 33 е 
предвидено дека секој работник, остварува право на 
личен доход по основ на минат труд во зависност 
од должината на работниот стаж и тоа 1% од ме-
сечната аконтација на личниот доход до 3 години 
и 15% од оваа аконтација ако има работен стаж 
до 40 години. Во ставот 2 на овој член, е предвиде-
но дека кај работниците — жени цроцентот предви-
ден во алинеите 8, 9 и 10 ќе се зголеми 1% од 
што произлегува дека жените — работници со 35 
години работен стаж ќе го достигнат процентот 
од 15%. Во член 35, пак, од Правилникот е пред-
видело аконтацијата на личниот доход на работни-
ците во последните пет години, да се зголеми за 
5%, независно од трудот и резултатите од трудот. 

Од изнесената фактичка состојба произлегува де-
ка минатиот труд на работниците во Училиштето 
покрај тоа што е вреднуван со определени процен-
ти во член 33 од Правилникот, тој уште еднаш се 
вреднува преку член 32 како „бод — година", и во 
член 35 преку зголемување на аконтацијата на лич-
ниот доход за 5% во последните пет години пред 
пензионирањето на работникот. Со оглед на тоа 
што минатиот труд на работниците во Училиштето 
двојно односно тројно се вреднува, Судот утврди 
дека членовите 32 и 35 од Правилникот »е се во 
согласност со начелото за распре делба според тру-
дот и се во спротивност со член 126 став 1 од За-
конот за здружениот труд. 

в) во оспорениот член 36 во делот „користење 
на работното време", како основ за намалување на 
аконтацијата на личниот доход, е предвидено за 
недоаѓање на работа од еден ден на ,наставниот да 
му се одбиваат 20 бода, на раководно — админис-
тративниот персонал 20 бода и на техничкиот пер-
сонал 12 бода. Потоа, следи намалување на опре-
делен број бодови за: нео држан час, за задоцнува-
ње на дежурство и за задоцнување на работа, за 
задоцнување над 15 минути, предвремено напуштање 
на работата, нерационално користење на работното 
време, недоаѓање на седници на стручни и само-, 
управни органи, и за неприфаќање на работни за-
дачи. ' -
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Во член 129 став з од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во 
работата да се утврдува зависно од квалитетот и 
квантитетот на работата, квалитетот на остварените 
резултати од трудот, остварените заштеди во рабо-
тата, користењето на работното време, (Одговорнос-
та во работата и условите под кои работи работни-
кот. Согласно член 19-3 став з од Законот за здру-
жениот труд, работникот одговара во основната 
организација дисциплински и материјално. Според 
член 194 став 1 од истиот Закон со самоуправен 
општ акт со кој се уредува работниот однос се ут-
врдуваат повредите на работните обврски. 

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека ко-
ристењето на работното време може да биде пред-
видено како основ за учество на работникот во 
распределбата на средствата за лични доходи. Исто 
така, Судот смета дека не може да се исклучи вли-
јанието на присутноста на работното место врз лич-
ниот доход на работникот за извршување на една 
од неговите работни обврски — редовно доаѓање и 
присутноста на работното место, односно дека вре-
менскиот фактор е не само рамка во која се извр-
шуваат работните задачи туку и основна претпо-
ставка за стекнување на личен доход, бидејќи сите 
работи и работни задачи се извршуваат во време 
определено со закон и самоуправен општ акт. 

Поради тоа, користењето на работното време, 
како основ во системот на распределбата на сред-
ствата за лични доходи, треба да се изразува со ме-
рилата преку кси ќе може да се утврди придонесот 
на работниците во работата. 

Во конкретниот случај Судот утврди дека недоа-
ѓање™ на седница на стручни и самоуправни органи 
предвидени во точката 8 на член 36 од Правилни-
кот не е елемент за утврдување на личниот доход 
и не може да биде основ за намалување на акон-
тацијата на личниот доход, туку работникот за тоа 
треба да одговара, преку други органи и во друга 
постапка. Исто така, Судот утврди дека неприфаќа-
њето на работна задача кое како основ за намалу-
вање на аконтацијата на личниот доход е предвиде-
но во точката 9 на член 36 од Правилникот е основ 
за одговорност на работникот за извршување на ра-
ботните обврски, за што, тој, согласно законските 
одредби, треба да одговара дисциплински и матери-
јално. Со оглед на тоа, Судот утврди дека точката 
8 и 9 на член 36 се во спротивност со означените 
законски одредби. 

г) во оспорениот член 31 од Правилникот се ут-
врдени работите и работните задачи што ти врши 
работникот во кујната и за нив се предвидени вкуп-
но 322 бода. Во забелешката на овој член стои 
дека доколку не се извршуваат работите и работните 
задачи од член 31 точка 1 (тоа е задачата изгот-
вување на топол оброк), на работникот во кујната 
му припаѓа личен доход утврден во член 30 од 
Правилникот во кои се утврдени задачите и мери-
лата за тие задачи за одржувачите на хигиената. 

Во врска со овој член Судот утврди дека тој 
не е во .несогласност со начелото за распределба 
според трудот односно не е во спротивност со член 
126 став 1 од Законот за здружениот труд, затоа 
што со намалувањето на определени работи и ра-
ботни задачи како што е во конкретниот случај со 
работната задача (изготвување топол оброк), треба 
да следи и намалување на брдовито утврдени за нив-
ното извршување. 

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

У. бр. 279/85 
29 јануари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

157. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки по јавната расправа, на седницата 
одржана на 22 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 31 од Самоуправната спо-
годба за меѓусебните работни односи, на Основ-
нана организација на здружениот труд Централно 
основно училиште „Браќа Миладиновци" во село 
Добрушево, во состав на Работната организација за 
основно образование и воспитание „11 Октомври" 
во Битола, донесена од Собирот на работниците одр' 
жан на 12 мај 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд, на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 205/85 од 6 ноември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 31 од Самоуправната спогодба означена во 
точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
^атоа што се постави прашањето за нејзината со-
гласност со член 210 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија и спротивноста со член 167 од Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека член 31 од 
оспорената Самоуправна спогодба предвидува, ново-
примениот работник по конкурсот да остане на ра-
бопите и работните задачи за кои е примен нај-
малку 4 години, имајќи ја предвид педагошката 
оправданост за изведување на една генерација. 

5. Според член 210 став 2 од Уставот на СР 
Македонија, секој слободно го избира своето зани-
мање и вработување. 

Според член 167 и член 211 од Законот за 
здружениот труд, секој може слободно и равно-
правно и под еднакви услови на начин предвиден 
со законот и со самоуправниот општ акт да одлу-
чува за засновањето и престанувањето на работ-
ниот однос со работниците во основната организа-
ција. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците слободно го избираат 
своето занимање и вработување и слободно одлучу-
ваат за засновањето и престанувањето на работниов 
однос. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба 
се задолжува работникот да остане на работите и 
работните задачи на кои е примен најмалку чети-
ри години, а со што се ограничува слобо дното од-
лучување за засновање и престанок на работниот 
однос, Судот утврди дека оспорената одредба не е 
во согласност со член 210 став 2 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со член 167 од За-
конот за здружениот труд. 

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

У. бр. 205/85 
22 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
144. 

Врз основа на член 139, а во врска со член 103 
од Уставот да Социјалистичка Ве луб лика Македонија, 

- член 579 од Законот за здружениот труд. Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, со-
бранијата на општините, Републичката конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз, на работниот народ 
на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Стопанската комора на Македонија, 
Заедницата на општините и градовите на Македони-
ја, Здружената самоуправна интересна заедница на 
становање то на град Скопје и самоуправните инте-
ресни заедници на стшовањето на општините, склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

. I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради обезбедување на побрз развој на само-

управните општествено-економоки односи во стан-
бената област, поорганизиран и единствен; пристап 
во уредувањето на распределбата на становите и 
станбените кредити, наменско користење на сред-
ствата и поефикасно решавање на станбените потре-
би на работниците. Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, собранијата на општините, 
Републичката конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на .Македонија, Заедницата на општините 
и градовите на Македонија, Здружената самоуправ-
на интересна заедница на станувањето на (град Скоп-
је и самоуправните интересни заедници на стану-
вањето на општините (учесници на Договорот) со 

, овој општествен договор (Договор) ги утврдуваат 
заедничките критериуми и мерила за решавање на 
станбените потреби на работниците во организации-
те на здружениот труд и во работните заедници (ор-
ганизации и заедници). 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни, за задо-

волување на станбените потреби на работниците, по-
крај средствата што се издвојуваат според Законот 
за самоуправните интересни заедници на станување-
то, да се користат и сопствени средства на работни-
ците, како и дел од средствата, од Фондот на заед-
ничка потрошувачка што се издвојуваат за овие на-
мени во рамките на плановите за развој на орга-
низациите и заедниците. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни станбените 

потреби на работниците да се задоволуваат со: 
— .доделување општествен стан на користење, 
— доделување кредит за купување на семејна 

станбена зграда или стан во сопствен ост и за инди-
видуална станбена изградба,-

— доделување кредит за доградба, .надградба, 
реконструкција и санација на семејна станбена згра-
да или стан во сопственост на работниците и 

— доделување кредит за подобрување на усло-
вите на 'станувањето (греење, санитарни чворови, ка-
нализација, изолација и поправки). 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни за оства-

рување на правото за решавање на станбени потре-
би на работниците, да се определат следниве услови. 

— работникот да биде во работен однос или да 
оствајрил право на пензија во организацијата и за 
едницата; 

— работникот да учествува со сопствени средст-
ва во решавањето на своите станбени потреби на 
начин утврден со овој договор и 

— да исполнува и други услови утврдени со за-
кон, со овој допо в ор, со самоуправна спогодба и со 
други самоуправни општи акти на организациите и 
заедниците. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни, со само-

управните општи акти на организациите и заедни-
ците, да се утврди дека од -.средствата остварени по 
сите основи за финансирање на станбената изградба, 
саг ласно со начелото на солидарност, ќе се (издво-
јуваат средства за решавање на личните и семеј-
ните станбени потреби на работниците во случај 
на елементарни непогоди, заради кои останале без 
стан (рушење од земјотрес, лизгање на терен, по-
жари, поплави и слично). 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни, решава-

њето на станбеното прашање на работникот кој е 
пензиониран, како и на семејството на работникот 
кој умрел пред решавањето на неговото станбено 
прашање, да се уреди во согласност- со основите 
и мерилата утврдени со (Самоуправните општи акти 
на организациите и заедниците. 

II. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ЗДРУЖУВАЊЕ-
ТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАН-
БЕНА ИЗГРАДБА И КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА 

РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни, работни-

ците до организациите здружени во работна органи-
зација со самоуправна спогодба да обезбедат един-
ствено уредување на односите во здружувањето и 
распределбата на средствата наменети за задово-
лување на станбените потреби 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни содржината 

на самоуправната спогодба од член 7 на овој дого-
вор да ја (Сочинуваат особено: 

— одредби за здружување средства за станбена 
изградба и критериуми за глобална распределба на 
станови на организациите и заедниците обезбедени 
со здружените средства, како и елементи за регули-
рање на меѓусебните односи меѓу организациите и 
заедниците; 

— одредби за издвојување средства за солидар-
но решавање на станбените потреби на работниците 
во организациите и заедниците кои не располагаат 
со потребни средства за решавање на станбените 
потреби на своите работници, со кои се уредуваат 
прашањата за формирање на тие средства, како и 
условите, мерилата и постапката за распределба на 
становите и , 

— критериуми за распределба на станови и кре-
дити на работниците во согласност со општествените 
определби и нивниот редослед во примената. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни распредел-

бата на становите и кредитите да се врши врз ос-
нова на оглас, според приоритетна ранг листа, ут-
врдена врз основа на основите и мерилата од само-
управниот општ акт за решавање на станбените по-
треби на работниците на организациите и заедни-
ците. 

Огласот за распределба на станови, -и кредити 
се распишува со истовремено потпишување на дого-
ворот за купување -или за изградба на станот и со-
држи податоци за видот на ставот, неговата голе-
мина, локација и рок за пријавување. 
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критериуми од член 12 на овој договор, пензискиот 
стаж да се вреднува најмногу со 20%, а работниот 
стаж во рамките на пензискиот стаж, да се вреднува 
еднакво, без оглед во која организација и заедница 
е остварен. 

Член* 16 
Учесниците на Договорот се согласни, дополни-

телните критериуми да се вреднуваат на следниов 
начин: 

— материјалната положба на работникот и на 
членовите на неговото семејно домаќинство до 50°/о; 

— здравствената состојба на работникот и на 
членовите на неговото семејство и изгубената ,работ-
на способност — д о 30% и 

— другите дополнителни критериуми определени 
согласно со член 12 став 3 на овој договор — до 
20°/о. 

Член 10 
- Учесниците на Договорот се согласни, критери-

умите за утврдување редот на првенство на работ-
ниците при распределбата на становите и кредитите 
да се определат со самоуправен општ акт на орга-
низацијата и заедницата како основни и дополнител-
ни, во согласност со овој договор. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни меѓу ос-

новните и дополнителните критериуми да се обез-
беди ОДНОС ОД 80 : 20. 

Член 12 
Учесниците на Договорот се согласни како ос-

новни критериуми да се утврдат: 
— степенот на станбената загрозеност; 
— работниот придонес на работникот и 
— пензискиот стаж. 
Како дополнителни критериуми да се утврдат: 
— материјалната положба на работникот и на 

членовите на неговото семејно домаќинство и 
— здравствената состојба на работникот и на 

членовите на неговото семејство и изгубената работ-
на способност на работникот. 

Организациите и заедниците, согласно со своите 
специфични услови во самоуправните општи акти, 
можат да утврдат и други дополнителни критериуми, 
како на пример учеството во НОВ, бројот на чле-
нови на семејното домаќинство и друго. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни во вкуп-

ниот број бодови, што се обезбедуваат со основните 
критериуми од член 12 на овој договор, степенот 
на станбената загрозеност (станбена положба) да 
се вреднува најмногу со 50'%, при што: 

— повеќе да се вреднува станбената положба на 
работниците потстанари во однос на станбената по-
ложба на работниците кои [становаат кај своите ро-
дители или кај родителите на брачниот другар, а 
потоа на носителите на станарског право кои ста-
новаат во тешки станбени услови (мрачни, влажни и 
дотрајали станови) или во несоодветни станови (ста-
нови под 20 м2 по ч:лен на семејно домаќинство); 

— станбената положба на работниците сопстве-
ници на индивидуални станбени згради, што имаат 
третман на бесправна градба, да не се вреднува по-
поволно се до рушењето на градбата; 

— при вреднувањето на секоја станбена полож-
ба, освен на потстанарите, предвид да се земе и по-
вршината на станот по член на семејно домаќин-
ство и 

— при вреднувањето на различните степени на 
станбената положба да се земе предвид и времето 
кое работникот го поминал во последниот станбен 
статус. 

Меѓу најнеповолната и најповолната станбена 
положба да се воспостави ориентационен однос 4:1. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни, во вкуп-

ниот број бодови што се -обезбедуваат со основните 
критериуми од член 12 на овој договор, работниот 
придонес на работникот да се вреднува најмногу 
со 30%. 

Работниот придонес се утврдува за подолг вре-
менски период, а најмногу за две години наназад, 
врз основа 1на сбјектмвизирани критериуми утврдени 
со самоуправен општ акт на организацијата и заед-
ницата, а особено остварена натпросечна .чорма, од-
носно остварени натпросечни резултати во извршу-
вањето на работите и работните задачи, рационално 
искористува!бс на работното време и друго. 

За иноваторите и рационализаторите, чии реше-
нија се применуваат во практиката, вкупниот број 
бодови по основ на саботниот придонес се зголему-
ва најмногу со 10%. 

Член 15 
Учесниците на Договорот се согласни во вкуп-

ниот број бодови што се 'обезбедуваат со основните 

III. ДОДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ 

Член 17 
Учесниците на Договорот се согласни, организа-

циите и заедниците во своите самоуправни општи 
акти поблиску да ги определат условите за доде-
лување кредити за решавање на станбените потреби 
на работниците, при што (висината на кредитот за 
купување, изградба, доградба, надградба, реконструк-
ција и санација на семејна станбена зграда или стан 
во сопственост, да не може да биде поголема од 
една третина од пресметковната вредност на станот 
на кој работникот би можел да има станарско право 
според критериумите од член 19 став 3 на овој до-
говор. 

Учесниците на Договорот се согласни рокот на 
отплатата и каматната стапка на кредитот од став 
1 на овој член да не може да бидат поповолни од 
условите за добивање на станбени кредити опреде-
лени од банката на подрачјето на општината на ко-
ја се наоѓа семејната станбена зграда, односно ста-
нот. 

Висината на кредитот за подобрување на услови-
те на •станувањето не може да 'биде поголема од 
^5% од кредитот на мој работникот би имал право 
според став 1 на овој член, со каматна стапка и рок 
на отплата утврдени согласно со став 2 на овој 
член. 

Учесниците на Договорот се согласни доделува-
њето на кредитите од став 1 на овој член да се врши 
врз основа на уредна техничка документација. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се согласни, организа-

циите и заедниците во своите самоуправни општи 
акти да го уредат начинот за враќање на -средствата 
од страна на носителите на наменско користење на 
одобрените кредити, како и мерки во случај на не-
навремена отплата на пристигнатите а н у и т е т 

IV. ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА РАЦИОНАЛ-
НОСТ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА СТАНБЕНИОТ 

ПРОСТОР 

Член 19 
Учесниците на Договорот се согласни во самоуп-

равните општи акти на организациите и заедници-
те при определувањето на структурата и големина-
та на станбените единици (станови), со кои се обез-
бедува задоволување на станбените потреби на ра-
ботникот и на членовите на неговото семејно дома-
ќинство, да се тргнува од 'материјалните можности 
на организацијата, односно заедницата. 

Структурата и големината на станот кој се дава 
на користење се определува според бројот на чле-
новите на семејното домаќинство на работникот 

3ајра',ци обезбедување рационално користење на 
станот, учесниците на Договорот се согласни, во за-
висност од бројот на членовите на семејното дома-
ќинство, работникот да може да стекне станарско 
право на стан и тоа-
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— за еди орлено и д воч ле но семејно домаќинство 
— ДО 45 М 2 И 

— за тричлена и повеќечлено семејно домаќин-
ство по 20 м2 по член на семејно домаќинство, но 
не повеќе (бд 80 м2. 

Мерилата од став 3 на овој член ќе се приме-
нуваат и при доделувањето на кредити за купување, 
изградба, доградба и надградба на семејна станбена 
зграда и<ли стан во сопственост. 

V. СОПСТВЕНО УЧЕСТВО ПРИ РЕШАВАЊЕ НА 
. СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ 

Член 20 
Учесниците на Договорот се согласни, во само-

управните општи акти на организациите и заедни-
ците да 'се утврда обврска за работниците чии стан-
бени потреби се решаваат со доделување на опште-
ствен стан на користење, да учествуваат со сопствени 
средства заради стекнување станарко право на стан, 
во зависност од материјалната положба на работни-
кот и на членовите на неговото семејно домаќинство. 

Вишната на учеството со сопствени средства на 
работниците чии станбени потреби се решаваат со 
доделување општествен стан на користење, не може 
да биде помала од 1% ниту поголема од 10% од 
вредноста на доделениот стан. 

Член 21 
Учесниците ш Договорот се согласни со опште-

ствени договори, склучени на ниво на општините, по-
блиску да се утврдат основите и мерилата за уче-
ство со сопствени средства при решавање на стан-
бените потреби со доделување ш општествен стан 
на користење, како и начинот и роковите за нивно 
враќање и да се определи категоријата работници, 
кои треба да бидат ослободени од обврската за 
учество со сопствени средства. 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни, со мерки-

те на кредитната и даночната политика да се стиму-
лира ангажирањето на сопствени средства на работ-
ниците за купување, изградба, доградба, надградба, 
реконструкција и санација на семејна станбена згра-
да или стан во сопственост и за подобрување на 
условите на стан ов ање то. 

VI. РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ СО СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТ 

Член 23 
Учесниците на Договорот се согласни, од сред-

ствата на доходот на организациите и заедниците да 
се издвојуваат средства за изградба и купување ста-
нови за решавање на станбените потреби на работ-
ниците од организациите и заедниците, кои не рас-
полагаат со потребните средства за таа намена. 

Члет 24 
Висината и начинот на издвојување на сред-

ствата за станбена изградба по основ на солидар-
ност, како и мерилата и критериумите за распре-
делба на становите што се купуваат и градат од 
овие средства, се утврдуваат со самоуправната спо-
годба, склучена во рамките на заедницата на ста-
нувањето. 

VII. РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

Член 25 
Учесниците на Договорот се согласни, решава-

њето на станбените потреби на корисниците на пен-
зија да се врши на ист начин, односно под исти 
услови, критериуми и мерила што важат за работни-
ците, кои се во работен однос во организациите и 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Учесниците на Договорот се согласни, собрани 

јата на општините во рамките на своите права к 
должности, да преземаат мерки и активности за 
склучување на општествени договори за заеднички-
те критериуми и мерила за решавање на станбените 
потреби на работниците во организациите и заедни-
ците од нивните подрачја во рок од шест месеци 
од објавувањето на овој договор.. 

Член 27 
Учесниците на Договорот се (согласни, секој во 

рамките на своите гарава, должности и одговорности, 
да презема мерки и активности, организациите и за-
едниците да ги усогласат своите самоуправни општи 
акти за решавање на станбените потреби на работ-
ниците со одредбите на општествените договори од 
член 26 на овој договор во рок од шест месеци од 
нивното објавување. 

Член 28 
Заради обезбедување единствено спроведување на 

Договорот, учесниците на Договорот образуваат за-
едничка комисија, составена од девет члена на учес-
ниците. 

Членовите на Комисијата се избираат за време 
од две години. 

Комисијата има претседател, што се избира од 
редот на нејзините членови. 

Член 29 
Учесниците на Договорот се согласни седум чле-

на на Комисијата да делегираат учесниците на Дого-
ворот што ,ќе ги определи Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија. 

Во Комисијата по еден член делегираат Собра-
нието на СРМ и Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 

Ист учесник не може да биде определен двапа-
ти едноподруго да делегира член на Комисијата. 

Член 30 
Комисијата за следење и 'спроведување на Дого-

ворот по следи и анализира неговото спроведување, 
предлага измени и дополнувања на Договорот, ги 
информира учесниците на Договорот за појавите и 
проблемите што произлегуваат од неговата приме-
на, дава упатства, толкувања и друга помош во при-
мената на Договорот во постапката за усогласување, 
односно донесување на самоуправните општи акти 
во согласност со одредбите на овој договор. 

Член 31 
Постапка за изменување и дополнување на До-

говорот може да покрене секој од неговите учес-
ници. 

Измените и дополнувањата на Договорот се вр-
шат по иста постапка по која Договорот е склучен. 

Член 32 
Договорот се смета за склучен кога во истоветен 

текст .ќе го усвојат учесниците на Договорот и ќе го 
потпишат нивните овластени претставници. 

Член 33 
Општествениот договор ќе се објави во „Служ-

бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Бр. 08-898 
29 јануари 1986 година 

Скопје 

Потписници: 

За Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 
Сервет Салиу, е. р. 
Претседател на Соборот на општините 
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За Републичката конференција на 
ССРНМ, 
инж. Томислав Папеш, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите на 
Маке донија, 
Чедо Георгиевски, е. р. 
член на Советот 

За Стопанската комора на Македонија, 
Благоја Сиљановски, е. р. 

За Заедницата на општините и градовите 
на Македонија, 
Костадин Стамболиев, е. р. 
претседател на Собранието на општина 
Струмица 

За Здружената самоуправна интересна 
заедница на станувањето на град Скопје, 
Борис Дамковски, гс. р. 
претседател 

За Собранието на општина Берово, 
Петар Паченеки, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Берово 
Јован Чичаковски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Битола, 
Борис Андон овски, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Битола, 
Никола Десановски, е. р. 
претседател 

За Собранието на општина Валандово, 
Митко Ташев, е. р. 
секретар на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Валандово, 
Владимир Павловски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Виница, 
Драги Серафимов, е. р. 
началник на одделение за комунални 
работи 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Виница, 
Душан Ангелов, е. р. 

За Собранието на општина Гевгелија, 
Костадин Поп — Ѓочев, е. р. 
потпретседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Гевгелија, 
Тоде Југов, е. р. 

За Собранието на општина Гостивар, 
Неим Салмани, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Гостивар, 
Деспот Алексоски, е. р. 

За Собранието на општина Дебар 
Петко Јовчевски, е. р. 
член на Извршниот «ровет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Дебар/ 
Трпе Алексоски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Делчево, 
Димитар Мавродиев, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Делчево, 
Александар Коцев, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Демир Хисар, 
Божин Талевски, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Демир Хисар, 
Веле Велевски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Кавадарци, 
Галапче Гал апчев, е. р. ' 
член на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Кавадарци, 
Љиљана Славева, е. р. 

За Собранието на општина Кичево, 
Осман Кардиу, е. р. 
секретар 

За самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Кичево, 
Стаменко Алампиоски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Кочани, 
Ангел Атанасов, е. р. 
секретар на Секретаријатот за урбани-
зам и станбено-комунални работи 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Кочани, 
Тодор Манев, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Кратово, 
Панче Мијалковски, е. р, 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Кратово, 
Владо Захариевски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Крива Па-
ланка, 
Владимир Груевски, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Крива Паланка, 
Влајко Бојковски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Крушево^ 
Тодор Степаноски, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Крушево, 
Горѓи Стојчевски, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Неготино, 
Цветко Стојковски, е. р . 
член на Извршниот совет 
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За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Неготино, 
Петар Паунков, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Куманово, 
Момчило Димковски, е. р. 
секретар 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Куманово, 
Драган Јаневиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Охрид, 
Боро Ристески, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Прилеп, 
д~р Трајче Лазарески 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Прилеп, 
Трајко Чкатроски, с. р. 

За Собранието на општина Пробиштил, 
- Перо Атанасов, с. р. 
. началник на одделение за општествени 

дејности 

, За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Пробиштизп, 
Крум Давчев;, е. р. 
секретар 

За Собранието на општина Радовиш, 
, Тодор Драгинов, е. р. 

претседател на Комитетот за станбени 
работи 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Радовиш, 
Ванчо Димов, с. р. 
секретар 

За Собранието на општина Ресен, 
Васе Андреева, е. р. 
претседател на Комитетот ва урбанизам; 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Ресан, 
Тодор Јанчевски, с. р. 
секретар 

За Собранието на општина Карпош, 
' Митко Велков, с. р . 
претседател 

За Основната заедница - на станувањето 
на општина Карпош, 
Викторија Ристеска, е. р. 

За Собранието на општина Гази Баба, 
Мартен Рафајловски, с. р. 
член на Извршниот совет 

За -Основната заедница на станувањето 
на општина Гази Баба, 
Стојан Величевски, е. р. 

За Со б р аше то на општина Чаир, 
Ставре Чодаков, е. |р. 
секретар на Секретаријатот за урбанизам 

За Основната заедница на станувањето 
на општина Чаир, 
Светозар Сим овски, е. р. . 
За Собранието на општина Центар, 
Драшко Лафчиски, :<с. р. 
член на Извршниот дове? 

За Основната заедница на станувањето 
на општина Центар, ̂  
Владо Богдавовижи, е. р. 

За Собранието на општина Струга, 
Фонче Дишливски, е. р. 
потпретседател на Извршниот 'совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на 'Општината Струга, 
Бранко Даскалоски, е. р. 

За Собранието на општина Свети Ни-
коле, 
Јосиф Тосевски, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Свети Николе, 
Тоде Петровски, е., р. 
секретар -

За Собранието на општина Струмица, 
Костадин Стамболиев, е. р. 
претседател 

3$ Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Струмица, 
Миле Миленков, с. р. 
претседател 

За Собранието на општина Тетово, 
Боривоје Богдановски, а р . 
член на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Тетово, 
Тихомир Деловски, е. р. 
секретар 

За Собранието на 'општина Титов Велес, 
Борче Неделков, е. јр. 
член 'на Извршниот совет 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Титов Велес, 
Андо Начаров, с.-р. 
претседател 

За Собранието на општина Штип, 
Славчо Митевски, е. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Штип, 
Трајко Попов, е. р, 
в. д. секретар 

За Собранието на општина Македонски 
Брод, ' 
Боривој Мишковски, е. р. 
началник на општествени, служби 1 * _ 
За Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Македонски 
Брод, 
Драган Столески, е. р. 
секретар 

Скопје, 29 јануари 1986 година. 

За Собранието на општина Кисела Вода,, 
днр Милан Чичевалиев, е. р. 
претседател 

За Основната заедница на станувањето 
на општина Кисела Вода, 
Драган Ристевски, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

145. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

избор на членови на делегациите и на делегати во 
собранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" број 41/81) и член 22 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосне осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/82), Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за старос-
не осигурување на земјоделците, на седницата одр-
жана на 6 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЈА-
ТА НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, СООДВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСИ-
РАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИ-
НИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО 
И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРО-
ЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците (во натамошниот текст: Собрание на Репуб-
личката заедница) го сочинуваат 57 делегати, од кои 
45 делегати од општинските самоуправни интересни 
заедници за старосно осигурување на земјоделците 
(во натамошниот текст: општински заедници), 5 де-
легати од соодветните организации на здружениот 
труд и 7 делегати од другите заинтересирани4 орга-
низации и заедници од општ. интерес за Републи-
ката. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на делегати во 

Собранието на Републичката заедница во општин-
ските заедници се собранијата на општинските за-
едници. 

Делегатски единици за избор на делегати во 
Собранието на Републичката заедница во соодветни-
те организации на здружениот труд и во другите за-
интересирани организации и заедници се нивните 
делегации за учество во вршењето на функциите во 
собранијата на самоуправните (интересни заедници од 
областа на социјалното осигурување или нивните ор-
гани на управување (работнички совети) односно из-
вршни органи (извршни одбори, совети и ел.). 

Член 3 
Во Собранието на Републичката заедница, соб-

ранијата на општинските заедници делегираат нај-
малку по еден делегат од подрачјето на одделна оп-
штина од редот на делегатите избрани од делега-
циите на заедниците на земјоделци (земјоделците — 
осигуреници и корисници на земјоделска пензија) за 
подрачјето на месните заедници, а остатокот сраз-
мерно на бројот на осигурениците и корисниците на 
пензија и бројот на жителите на подрачјето на од-
делните општински заедници. Според овие крите-
риуми, општинските заедници го делегираат след-
ниот број на делегати: 

1. Берово — еден делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на заедниците на земјодел-
ците и тоа од земјоделците — осигуренициу 

2. Битола — еден делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на заедниците на земјо-
делците и тоа од земјоделците — осигуреници и 

еден делегат од редот на делегатите избрани од де-
легациите на месните заедници,-

3. Валандрво — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тод од земјоделците — осигуреници; 

4. Виница —• еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

5. Гевгелија — два делегата од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа еден од земјоделците — осигурени-
ци и еден од\ земјоделците — корисници на земјо-
делска пензија; 

6. Гостивар — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

7. Дебар — еден делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на заедниците на земјо-
делците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

8. Делчево — еден делегат од редот на- делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

9. Д. Хисар — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

10. Кавадарци — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и 
еден делегат од редот на делегациите избрани од 
делегациите на месните заедници,-

11. Кичево — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

12. Кочани — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

13. Кратово — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

14. Крива Паланка — еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници,-

15. Кру шево — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

16. Куманово — два делегата од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа еден од земјоделците — осигурени-
ци и еден од земјоделците — корисници на земјо-
делска пензија; 

17. Македонски Брод — еден делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на заедници-
те на земјоделците и тоа од земјоделците — осигу-
реници ; 

18. Неготино — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

19. Охрид — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

20. Прилеп — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници 
и еден делегат од редот на делегатите избрани од 
делегациите на месните заедници; 

21. Пробиштил — еден делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

22. Радовиш — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

23. Ресен — еден делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на заедниците на земјодел-
ците и тоа од земјоделците —• осигуреници ; 

24. Свети Николе — еден делегат од редот на 
делегатите избрани цд делегациите на заедниците 
на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 
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25. Скопје: 
— Општина „Гази Баба" — еден делегат од ре-

дот на делегатите избрани од делегациите на заед-
ниците на земјоделците и тоа од земјоделците — 
осигуреници и еден делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на месните заедници; 

— Општина „Карпош" — еден делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на заедници-
те, на земјоделците и тоа од земјоделците — осигу-
реници; 

~~ Општина „Кисела Вода" — еден делегат од 
редот на делегатите избрани од делегациите на за-
едниците на земјоделците и тоа од земјоделците — 
корисници на земјоделска пензија; 

—. Општина „Чаир" — еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

26. Струмица — два делегата од редот на де-
легатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа: еден од земјоделците — осигу-
реници и еден од земјоделците корисници на земјо-
делска пензија и еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на месните заедници;. 

27. Струга — еден делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и' тоа од земјоделците — осигуреници; 

28. Тетово — два делегата од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа еден од земјоделците — осигурени-
ци и еден од земјоделците — корисници на земјо-
делска пензија и еден делегат од редот на делегати-
те избрани од делегациите на месните заедници; 

29. Т. Велес — два делегата од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа еден -од земјоделците — осигурени-
ци и еден од земјоделците — корисници на земјо-
делска пензија; 

30. Штип — еден делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на заедниците на земјодел-
ците — осигуреници; 

Во Собранието на Републичката заедница соод-
ветните организации на здружениот труд го деле-
гираат следниов број на делегати: 

1. Здружениот земјоделски прехранбен комби-
нат „Македонија" Скопје — еден делегат, 

2. „Агромеханика" Скопје — еден делегат, 
3. „Агрохемизација" Скопје — еден делегат, 
4. ..Алкалоид" Скопје — еден делегат, 
5. „Агромакедонија" Скопје — еден делегат. 
Во Собранието на Републичката заедница дру-

гите заинтересирани организации и заедници го де-
легираат следниов број на делегати: 

1. Деловната заедница „Македмнијаплод" Ресен 
— еде" делегат. 

2. Задружниот сојуз на Македонија — Скопје и 
Стопанската комора — Скопје — еден делегат, 

3. Советот за унапредување на индивидуалното 
земјоделие Скопје — еден делегат, 

4. Сојузот на здруженијата на тутукопроизвод и-
телите Скопје — еден делегат. 

5. Сојузот на здруженијата на земјоделските тех-
ничари и агрономи — Скопје, Сојузот на пчеларсш-
те друштва — Скопје и Сојузот на ветеринарите 
Скопје — еден делегат, 

6. Институтот за памук — Струмица и Институ-
тот за ориз — Кочани — еден делегат, 

7. Земјоделскиот факултет — Скопје, факулте-
тот на ветеринарни работи — Скопје, Институтот за 
полјоделетно и градинарство — Скопје, Институтот 
за сточарство —• Скопје, Институтот за економика и 
.организација во земјоделството — Скопје. Институ-
тот за заштита на растенијата — Скопје, Институтот 
за проучување на почвата — Скопје, Институтот за 
лозарство и винарство — Скопје. Институтот за 
овоштарство и Факултетското земјоделско стопанство 
Трубарево — Скопје — еден делегат. 

Член 4 
Во Комисијата за самоуправна контрола на Ре-

публичката заедница, собранијата на општинските 
заедница делегираат вкупно 7 делегати од редот на 

земјоделците — осигуреници од кои: Битола — еден 
делегат, Гостивар — еден делегат, Гевгелија — еден 
делегат, Струмица — еден делегат, Тетово — еден 
делегат, Куманово — еден делегат и Општина „Га-
зи Баба" — Скопје — оден делегат. 

Член 5 
Собранијата на општинските заедници кои деле-

гираат повеќе од еден делегат во собранијата на 
Републичката заедница, со посебна одлука ќе ги 
определат делегациите од чиј состав се избираат 
делегатите за собранието на Републичката заедница 
(делегатски единици). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 14 
6 март 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Филип Пројчески, е. р. 

146. 
Врз основа на член 25 од. Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" број 21/82), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за старост о осигурува-
ње на земјоделците, на седницата одржана на 6 
март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕ-
НОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИТЕ И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
- х 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на из-

борите за избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ста-
р о в о осигурување на земјоделците и во Комисијата 
за самоуправна контрола на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосне осигурување на 
земјоделците се именуваат: 

1. Трајче Стипцаров, дипл. правник — раководи-
тел на сектор при Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, за претсе-
дател. 

— Јован Филевски, ди*тл. правник — раководи-
тел на одделение при Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита, за за-
меник. 

2. Благоја Марковски, дипл. правник — стручен 
соработник при Републичкиот завод за унапредува-
ње на социјалните дејности, за секретар., 

— Павле Златковиќ, дипл. правник — сам. стру-
чен соработник при Републичкиот завод за унап-
редување на социјалните дејности, за заменик. 

3. Благородна Тодоровски, дипл. правник — сам. 
стручен соработник во Стручната служба на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, за член. 

— Коста Бутров, дипл. правник — советник-во 
Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, за заменик. 

4. Љупчо Мешков, дипл. правник — советник 
во Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, за. член.' 

— Војислав Ристевски, дипл. , прашник — рако-
водител на Одделение во Стручната служба на Са-
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моуцр аден ата интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, за заме-
ник. 

5. Гоце Милошевски, дипл. правник — сам. стру-
чен соработник во работната заедница на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за врабо-
тување, за член. 

6. Ѓоко Тагази, раководител на одделение во 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување, за заменик. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Претседател, 
Филип Пројчески, е. р. 

Бр. 15 
6 март 1986 година 

Скопје 

147. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегати во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на само-
уцравните интересни заедници („Службен весник на 
СВМ" бр. 41/81) и член 24 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за старосна 
осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СВМ" бр. 21/82), претседателот на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ста-
росно осигурување на земјоделците донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОС-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ВО КО-
МИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјодел-
ците и во Комисијата за самоуправна контрола на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
стар осмо осигурување на земјоделците. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ста-
росне осигурување на земјоделците и во Комисијата 
за самоуправна контрола на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за старото осигурување 
на земјоделците ќе се одржат најдоцна до 14 април 
1986 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 13 
6 март 1986 година Претседател, 

Скопје Филип Пројчески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР 
148. 

Врз основа на член 83, 86 и 87 од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
9/79) и член 34 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита, 
Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, 
на седницата одржана на 10 февруари 1986 година, 
донесе 

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

ТИТА — ДЕБАР ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: при-
донес од доходот на организациите на здружен труд, 

придонес (Од личен доход од работен однос од ^ с т о -
панство, прадо нес од личен доход од земјоделска 
дејност, придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, придонес од личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанска дејност и 
по тие пресметковни стапки се обезбедуваат средства 
на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар. 

Член 2 
Сегашните пресметковни стапки на придонесите 

изнесуваат и тоа: 
1. придонес од доходот на работните 

организации 0,85% 
2. придонес од личен доход од неето-

панство 0,35% 
3. придонес од личен доход од земјо-

делска дејност 0,25% 
4. придонес од доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност 0,10°/о 
5. придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопанска дејност 0,10% 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СВМ" и ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-46/4 
10 февруари 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Вера Тодоровска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ДЕБАВ 

149. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СВМ" 
бр. 6/81) и член 35 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Дебар, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата — Дебар, на својата редовна 
седница, одржана на 10 февруари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР ВО 

1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат пресметковни стап-

ки на црн донеси, од личен доход од работен однос, 
личен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност и од ли-
чен доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност, со што се обезбедуваат средства за Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Дебар за 1986 година. 

Член 2 
Пресметковните стапки на придонеси за здру-

жување на средства на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата — Дебар изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен 
однос 2,20% 

2. придонес од личен доход од несто-
панство . 2,20% 

3. придонес од личен доход од земјо-
делска дејност 0,15% 

4. придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска дејност 0,б96°/о 

5. придонес од личен доход од само-
стојно вршење на нестопанска дејност 0,696,0/о 

Член 3 
Придонес од личен доход од работен однос на 

воспитно образовните организации од основното и 
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средното насочено .образование плаќаат' '50% по-
малку од стапката 2,20% односно 1,10%. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 03-46/5 ' ' : ' 
10 февруари 1986 година 

Дебар 
Претседател, 

Арфије Јонузи, е. р. 

ЗАЕДНИЦА 'ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ПРИЛЕП 

150. 
Врз основа на член 103 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, .на заеднич-
ка седница на соборот на делегатите корисници — 
работници и Соборот* на делегатите даватели на ус-
луги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе-

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — 
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1986 година се определува во висина од 9,50% 
од бруто личниот доход и другите примања во која 
се • содржани: ; 

—- стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита 3,20'% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите . права од здравствената заштита од 6,30%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствена заштита 

во случај на повреда на работа и заболување од 
професионални" болести се определува во висина од 
0,50%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основицата кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за повреда на работа и заболување 
од професионални заболувања по стапка од 0,50'% 
пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придо-
нес кои не формираат доход за вработените по до-
говор за дело од бруто основицата. 

Член з 
' Посебниот' придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висина 
од 20% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
. пределува во висина на правата сразмерно на стап-

ките, односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
. Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите за здравствена зашти-
та и посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство на самиот налог упла-
тница да даде спецификација за уплатените при-
донеси по видови на правата со ознака на основи-

цата и за периодот за кој се пресметува и уплату-
ва придонесот. 

Доколку обврзникот на придонесот не го попол-
ни налогот — уплатницата согласно одредбите од 
претходниот став службата, односно поштата нема 
да го прими налогот — уплаткицата, во смисла на 
член 82 од Законот за Службата да општественото 

- книговодство. 
Придонесите ги пресметуваат и .уплатуваат об-

врзниците на начин утврден со закон, статутот и 
другите општи акти на Заедницата. - , 

Член 5. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето од ќе се применува од јануари 1986 
година. ' 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ", 

Бр. 5830 
26 декември 1985 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската заедница 

Претседател, 
Јосиф Богојески, е. р. 

Собор, на даватели на услуги, 
Претседател, . 

Кирил Зајкоски, е. р. 
Собор на работници — корисници на 

услуги 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, е. р. 

151. 
Врз основа на член 112 од Законот за 1 здрав-

ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп, на седницата на Собо-
рот на делегатите — корисници работници и Со-
борот на делегатите — даватели на услуги, одржа-
на на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИЦИ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во пос-

тојани месечни износи за одделни категории корис-
ници на здравствена заштита се плаќаат и тоа.-

за лицата на доброволна и задолжителна 
практика ' (волонтери и друго), што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, во 
износ од 660,00 динари од кои 206,00 динари за за-
должителна здравствена заштита, 412,00 динари за 
останатите права од здравствената заштита и 42,00 
динари во случај на повреда на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството, односно уче-
ниците во училиштата од средно образование за 
одделни занимања за кои покрај училишната се из-
ведува и практична настава, во износ од' 400.00 ди-
нари, од кои 125,00 динари за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, 250,00 динари за ос-
танатите права од здравственото осигурување и 25,00 
динари за случаи на повреда на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 350,00 динари - од -кои 110,00 
динари за задолжителните БИДОВИ на здравствена.-
заштита, 240,00 динари за останатите права од здрав-
ствена заштита; 
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4. за лицата кои учествуваат во -организираш 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 660,00 динари 
од кои 206,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита, 454,00 динари за останатите 
видови на здравствена заштита; > 

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадниците на територи-
јалната одбрана и на цивилната заштита, за време 
на обучеа, оспособување и вршење на должности, во 
износ од 350,00 динари од кои 110,00 динари за за-
должителните видови на здравствена заштита, 240,00 
динари за останатите видови на здравствена заш-
тита ; 

6. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или Извршниот совет, во износ 
од 660,00 динари од кои 206,00 динари за задолжи-
телните видови на здравствена заштита и 454,00 
динари за останатите права; 

7. за членовите на потесното семејство,. на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
кај странскиот носител на здравственото осигуру-
вање, во износ од 660,00 динари по член од кои 
206,00 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 454,00 динари за останатите права,-

8. за пензионерите од странски носители на оси-
гурување додека престојуваат на подрачјето на За-
едницата, ако во меѓународен договор не е опре-
делено поинаку, во износ од 640,00 динари по член 
од кои: 200,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 440,00 динари за останатите 
права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и високото образование, 
за време на практичната работа во врска со наста-
вата, во износ од 140,00 динари; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување се осигурени за случај на 
инвалидност во износ од 140,00 динари; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, во износ од 140,00 динари; 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње -за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијал-
ната одбрана и на цивилната заштита, за време на 
обука, оспособување и вршење на должноста, во 
износ од 140,00 динари ; 

5. лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 200,00 ди-
нари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација што ги организира или 
упатува Заедницата за вработување, како и лицата 
на професионална рехабилитација или школување во 
соодветните организации на здружен труд, во износ 
од 200,00 динари; 

7. лицата учесници во активностите при природ-
ни и други тешки несреќи и активности при про-
тивпожарна заштита, во износ од 140,00 динари; 

8. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршењето на 
нивните должности за време на укажување на так-
вата помош, според соодветните прописи, во износ 
ОД 140,00 динари; 

9. лицата кои вршат повремени или привремени 
работи по основа на договор, во износ од 200,00 
динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени <ао оваа одлука 

освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат 
и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за придонесите на 
здравственото осигурување што се плаќаат во пос-
тојани месечни износи за одделни категории корис-
ници на здравствена заштита бр. 4328 од 21 де-
кември 1984 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5832 
26 декември 1985 година 

Прилеп 
Собрание на* Општинската заедница 

Претседател, 
Јосиф Богојески, е. р. 

Собор на даватели на услуги, 
Претседател, 

Кирил Зајкоски, е. р. 

Собор на работници — корисници на 
услуги 

Претседател, 
Стеван Базеркоски, е. р. 

152. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 154 став 1 точка 14 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп на седницата на трите 
собори на делегатите одржана на 26 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ 

СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 
ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошо-
ци и дневниците за време на патувањето со престој 
во друго место што им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на товар на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп (во натамошниот текст: 
Заедница), а во случај кота од матичниот лекар 
или лекарска комисија се упатени да користат здрав-
ствена заштита надвор од местото на нивното живе-
алиште и на начин пропишан со Статутот на За-
едницата и Правилникот за условите и начинот на 
користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците спрема тарифата на превозните 
средства во јавниот патен сообраќај по најкусата 
релација. 

Кога превозот е • извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста за извршениот 
превоз ја цени лекарската комисија дополнително 
по барање на корисникот и со поднесување на по-
требните докази. 



Стр. 238 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕРНИК НА СЕМ 28 март 1986 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните средства 
во јавниот сообраќај, железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот спрема посебни прописи, има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патем сообраќај, не му припаѓа право на на-
доместок ио оваа одлука. 

Член 5 
На корисник кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот 
не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот, односно упатот за патување во друго 

место поради амбуланте™, специјалистички и кон-
тролни прегледи важи по правило само за едно па-
тување. Доколку лекарот специјалист на кого ко-
рисникот му е упатен на прв преглед најде дека 
е потребно испитување и лекување и кај други спе-
цијалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да 
првобитниот упат ќе важи и за останатите. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен,' односно преземен на амбулантно-апеција-
листичкјо лекување или испитување, издадениот на-
лог важи за сето време додека трае лекувањето, од-
носно испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата, која на упатениот корисник му 
пружила здравствена заштита, на налогот за пату-
вање треба да потврди со печат и потпис, што. е 
доказ дека корисникот патувал и се јавил за здрав-
ствана заштита. 

.Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место на 
корисникот изнесува и тоа: 

1. на подрачјето на Заедница-
та Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод 300,00 динари; 

2. вон Заедницата, а на подра- " 
чјето на СРМ 500,00 динари; 

3. за Скопје 600,00 динари,-
4. надвор од подрачјето на 

СРМ 1.000,00 динари; 
5. во други центри на Репуб-

ликите и Покраините 1.200,00 динари. 

За корисниците — деца до навршување на 7 го-
дишна возраст, надоместокот од претходниот став 
се намалува за 50'Уо. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното лекување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе .се применува од 1 јануари 1986 
година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи одлуката за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица бр. 4329 од 
21 декември 1984 година. 

Бр. 5833 
26 декември 1985 година 

Прилеп 

Претседател, 
Јосиф Богојески, е. р. 

153. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Прилеп, на седницата на Соборот на деле-
гатите — работници — корисници и Соб^рот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 26 
декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИС-
НИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА 
ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ 
НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат условите под кои 
ќе се сметаат за издржувани лица членовите на се-
мејството и другите лица коишто се корисници на 
здравствена заштита според Законот како и усло-
вите под кои се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека корисникот ги издржува члено-

вите на семејството, ако тие живеат со него во за-
едничко домаќинство и немаат сопствени приходи 
доволни за издржување, а ' кори списот ги издржува 
од своите приходи. 

Член з 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување, ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделство не го надминува износот од 2.180,00 дина-
ри годишно, или другите приходи не го надмину-
ваат износот од 2.500,00 динари месечно или ако 
катастарскиот приход и другите месечни приходи 
заедно не го надминуваат износот од 33.180,00 ди-
нари годишно по издржувано лице. 

Член 4 ' • 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со корисникот ќе се омета за из-
држувано лице, ако неговите сопствени приходи не 
го надминуваат износот од претходниот член и ако 
корисникот учествува во трошоците за неговата из-
дршка со најмалку 2.500,00 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои корисникот ги зел за издржување 

осигурени се по правило ако немаат родители. Деца-
та кои имаат еден или двајца родители осигурени 
се како лица кои корисникот ги зел на издржува-
ње, ако родителите поради својата здравствена сос-
тојба и други околности не се способни или се спре-
чени за стопанисување (ученици студенти и ал.), од-
носно не се во состојба да се грижат за децата и 
за нивното издржување, а децата и нивните родите-
ли немаат сопствени приходи доволни за издржува-
ње. Сето под услов да двата родители не се способ-
ни за стопанисување или се спречени тоа да *го 
сторат. 

Се смета дека децата земени на . издржување 
во смисла на претходниот став немаат сопствени 
приходи доволни за издржување, ако нивните при-
ходи, односно приходите на нивните родители по 
член на домаќинство не ги надминуваат износите 
предвидени во член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година. 

Со денот на применувањето н а / о в а а одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 4330" од 21 де-
кември 1984 година. ' 

Бр. 5834 
26 декември 1985 година Претседател, 

Прилеп Јосиф Богојески, е. р. 
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154. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на С1РМ" бр. 10/83), 
член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп, на седницата на трите 
собори на делегатите, одржана на 26 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително здравствено се осигурени како ра-

ботници и иселениците — повратници од странство 
и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни 
договори и конвенции за здравствено осигурување 
како (Австралија, Шведска, Швајцарија и др.), доде-
ка редовно се пријавуваат кај Заедницата за врабо-
тување, ако во истата . се пријавиле во рок од 30 
дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на по-
драчјето на Општинската СИЗ за здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со 
својство на корисници на здравствена заштита, ако 
во државата од која се враќаат престојувале нај-
малку 6 (шест) месеци непрекинато. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување на лица-

та од претходниот член го плаќа Заедницата за вра-
ботување, во постојан месечен износ од 1,000,00 ди-
нари за 1986 година по корисник. 

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

сувањето, а ќе се исплатува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи одлуката бр. 4326 од 21 
декември 1984 година. 

Бр. 5835 
26 декември 1985 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јосиф Богојески, е. р5 

155. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп, на седницата на Собо-
рот на делегатите работници — корисници и Собо-
рот на делегатите на давателите на услуги, одржа-
на на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици те за 

пресметување и плаќање на придонес за здравствена 
заштита на лицата вработени кај приватни работо-
давци на подрачјето на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — При-
леп, а за кои со Законот за здравствена заштита 
не се утврдени основици. 

Чл ен 2 
основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствена заштита и за утврдување на пра-
вата од здравствената заштита на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци, претставува догово-
рениот нето личен доход помеѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот кој што неможе да биде по-
мал ОД: 

— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички во висина на гарантираниот личен до-
ход од општината во која ја врши својата деј-
ност, утврден со посебен пропис; 

— за полуквалификувани ра-
ботници 25.000,00 динари; 

— за квалификувани работници 28.000,00 динари; 
— за висснкоквалификувани ра-

ботници 34.000,00 динари. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член•3 
За учениците од училиштата за средно образо-

вание кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд или 
кај приватни работодавци, основица за остварување 
на правата од здравствена заштита претставува на-
градата што ја прима, а која неможе да биде по-
мала ОД: 

— за ученици од прва година 2.130,00 динари; 
— за ученици од втора година 2.760,00 'динари; 
— за ученици од трета година 3.770,00 динари; 
— за ученици од четврта година 4.300,00 динари,-

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на ос-
новиците за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување на лицата врабо-
тени кај приватни, работодавци бр. 4332 од 21 де-
кември 1984 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. Истата да ее објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5836 
26 декември 1985 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската заедница 

Претседател, 
Јосиф Богојески, е. р. 

Собор на даватели на услуги, 
Претседател, 

Кирил Зајкоски, е. р. 

Собор на работници — корисници на 
услуги 

Претседател^ 
Стеван Базеркоски, е. р. 

156. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на ОРМ" бр. 10/83), 
член 85 став 1 и член 154 став 1, точка 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп, на сед-
ницата на трите собори на делегатите, одржана на 
26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината и условите 
за стекнување право на надоместок на трошоците за 
закоп и посмртна помош во случај на смрт на ко-
рисник на здравствена заштита (во натамошниот 
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текст: корисник), од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Прилеп. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за закон 

се утврдува и тоа: 
— 8.300,00 динари во случај на смрт . на корис-

ник до едногодишна возраст; 
— .13.200,00 динари во случај на смрт на корис-

ник од 1—7 годишна возраст; 
18.200,00 динари во случај на смрт на .корис-

ник од 7—14 годишна возраст; 
— 23.600,00 динари во случај на смрт на корис-

ник на возраст над 14 годишна возраст. ' 

Член 3 ' : 
Во случај корисникот да умре надвор од подра-

чјето на Општинската самоуправна интересна за- . 
едница на здравствена заштита — Прилеп, надо-
местокот од претходниот член се зголемува за 30% 

- без обзир каде е законот извршен. 
Доколку корисникот умре во странство надо-

местокот од ш е н 2 се зголемува за 50% • без оглед 
каде е законот извршен. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на ко-
рисникот, врз основа на изводот од матичната кни-
га на умрените, потврдата за извршениот закоп и -
здравствената легитимација на корисникот. 

Во случај корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува и • 
потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ 
во таа земја, дека лицето умрело во странство. 
* • 

Член 5 ~ 
На членовите од потесното семејство на корис-

никот кој што умрел, а кои тој од својата зарабо-
тувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош 
во висина од едномесечен износ од основицата за 
надоместокот на личен доход, односно едномесечна 
последна пензија, материјално обезбедување, прив-
ремениот надоместок, при што се зема во предвид 
и заштитниот додаток кој се исплатува со пензи-
јата, како и додатокот на инвалидност кој се ис-
платува со инвалидската пензија што му припаѓала 
на умрениот корисник по прописите на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Се смета дека корисникот ги издржувал члено-
вите на семејството, ако членовите на (семејството 
користеле здравствена заштита по основ на корис-
никот кој умрел. * 

Член 6, , . 
Барањето за исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртна помош стасува со денот 
на смртта, односно законот на корисникот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Член в 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за висината на 
износот на трошоците за закоп и посмртна помош 
бр. 4334 од 21 декември 1984 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5837 
26 декември 1985 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јосиф Богојески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

157. 
Врз основа на член 85 и 160 од Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов 
Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Титов Велес, на 'седницата одржа-
на на 30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБ* 
НИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВА 

НА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член »1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на ост-
варувањето на погребни трошоци и посмртна помош 
во случаЈ на оцрт на корисникот на здравствена заш-
тита при Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Титов Велес. 

Член 2 
Висината на надоместокот за погребни трошоци' 

се утврдува во износ: 
1. во случај на смрт на корисник до 7 (седум) 

годишна возраст 16000,00 динари,-
2. во (случај на смрт на корисник од седум до 

четиринаесетгоЈдишна возраст 20000,00 динари; 
3. во 'случај на смрт на корисник над четири-

наесет годишна возраст 30000,00 "динари. 

Член 3 
Во случај корисникот на здравствена заштита 

да умре во странство за време на привремениот прес-
тој во (странство, надоместокот од член 2 се зголе-
мува 100%'. 

Надоместокот на трошоците за пренесување на 
починатиот корисник кој претходно е упатен на ле-
кување во здравствена организација надвор од под-
рачјето на заедницата се определува и исплатува во 
висина од стварно направените трошоци за пренос, 
но по најниската тарифна ставка за превоз. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на ко-
рисникот на здравствена заштита врз основа на извод 
од матичната книга на умрените, потврда — увере-
ние за извршен закоп и здравствена легитимација на 
умреното лице. 

Во случај корисникот на здравствена заштита да 
умре во странство, покрај доказите од претходниот 
став, \се поднесува и потврда од дипломатското прет-
ставништво на нашата земја во странство дека зако-
нот е извршен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот корис-

ник (осигуреник) на здравствена заштита им »припаѓа 
посмртна помош во висина од едномесечен износ од 
основата на надоместокот на личниот доход, односно 
едномесечна последна пензија, материјално обезбе-
дување, или привремен надоместок при што се зема 
во предвид и заштитниот додаток кој се исплатува 
со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој 
се исплатува со пензијата што му припаѓа на умре-
ниот корисник по прописите на пензиското и инва-
лидското осигурување доколку Се исполнети условите 
за посмртна помош предвидени со одредбите на оп-
штите акти на заедницата. . 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на погреб-

ни трошоци и посмртна помош стасува на ден рт на 
смртта на корисникот на здравствена заштита. 
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Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува важноста на одлуката број 0221-396/12 од 
26. ХИ. 1984 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува 'во сила од 1 јануари 1986 

година, а 'ќе се објави во „Службен весник на 
СПМ". 

Бр. 0221-456 
30 декември 1985 година Претседател, 

Титов Велес Петар Гајдов, е. р. 

158. 
Врз основа на член 162 точка 5 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на 
Заедницата на одделни седници со рамноправно 
учество на Соборот на корисниците на услуги — 
работници и Соборот на давателите на услугите одр-
жани на 30 декември 1985" година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛА-
ЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОД-

ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува -висината на придо-

несите за здравствена заштита што се плаќаат во 
постојани месечни износи за одделни категории на 
корисници на здравствена заштита за кои основица 
за пресметување^ и наплата на придонес за здрав- ^ 
стена заштита не е утврдена со закон, како сле-
дува: 

1. за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во зем-
јата и странство, кои поради тоа го прекинале работ-
ниот сади ос, ако за тоа време примаат стипендија 
1.000,00 динари,-

2. за лицата кои организацијата пред заснова-
њето на работниот однос ќе пи упати како свои сти-
пендисти на практична работа во друга организација 
заради стручно оспособување или усовршување 
1.000,00 динари-

3. за лицата учесници на младински работни ак-
ции кои според прописите на пензиското и инвалид-
ското осигурување се 'осигурени за сите случаи на 
инвалидност, ако работат најмалку 6 часови дневно 
500,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на јавни работни 
акции организирани од општествено политичките за-
едници, ако работат најмалку 6 часови дневно 
500,00 динари,-

5. за лицата кои се наоѓаат на обука и оспосо-
бување за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадниците на територи-
јалната одбрана и на цивилната заштита за време 
на обука, оспособување и вршење на должности 
500,00 динари; 

6. За лицата кои се прогласени за врвни спор-
тисти 1.000,00 динари; 

7. за лицата учесници во активности -при при-
родни и други тешки нароеќи 500,00 динари; 

8. за лицата корисници на инвалиднина според 
прописите на пензиското и инвалидското осигурува-
ње, и тоа само во случај на потреба од лекување во 
врска со повредата или за заболување што предиз-
викало телесно оштетување на кои им припаѓа право 
на инвалиднина 500,00 динари ; 

9. за членовите на потесното семејство -на југо-
словенски државјани вработени во странство, ако 
правото на здравствена заштита не им е обезбедено 
кај странскиот носител на осигурувањето по член 
800,00 динари; 

10. за членовите на семејството на корисници-
те работници чиј носител на правото на здравствена 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок 
500,00 динари. 

Член 2 
Придонесот за здравствена заштита во случај на 

несреќа на работа или заболувања од професионал-
ни болести за лицата од член 16 од Статутот на За-
едницата ќе се плаќа во постојани месечни износи 
од 150,00 динари. 

Член 3 
Платените придонеси од точка 1 до 7 од членот 

1 на оваа одлука по видови на здравствена зашти-
та ќе се распоредуваат според следниот сооднос: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита 50'°/о; 

. — за здравствена заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата 45°/о; 

— за несреќа на работа и професионални бо-
лести 5%. 

Платените придонеси од точка 8 до 10 од чле-
нот 1 на оваа одлука по видови на здравствена заш-
тита ќе се распоредуваат според следниот сооднос: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита 53'°/о; 

—' за здравствена заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата 47%. 

Член 4 
Кога придонесите од член 1 и 2 на оваа одлука 

се уплатуваат за покуси временски периоди од еден 
месец, пресметувањето и уплатата се врши по 1/30 
од вкупниот месечен износ за секој календарски ден 

•на користење на здравствена заштита. 
Придонесите што се пресметуваат во смисла на 

член 1 и 2 од оваа одлука се уплатуваат на крајот 
на месецот за кој се однесуваат, освен за придоне-
сот од член 1 точка 7 од оваа одлука кој се испла-
тува во почетокот на соодветниот месец. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на Заедницата бр. 
0221-396 ОД 26. XII. 1984 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1986 

година, а ќе се објави во Службен весник на СРМ". 

Бр. 0221-456 
30 декември 1985 година 

Титов Велес 
Собрание на Заедницата 

Претседател, 
Петар Гајдов, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
работници 

Претседател 
Ангел Филипов, е. р. 

Собор' на даватели на услуги 
Претседател, 

Томо Бујуклиев, е. р. 

159. 
Врз основа на член 162 точка б од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на 
Заедницата на одделни седници на Соборот на ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на да-
ватели на услуги одржана на 30 декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 
РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита на лица вработени кај приватни работо-
давци за кои со закон не се утврдени основици за 
пресметување придонес за здравствена заштита, 
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Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствена заштита и за остварување оддел-
ни права од здравствената заштита на лица вработе-
ни кај цриватни работодавци претставува договоре-
ниот чист личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работникот. 

Доколку договорениот чист личен доход е пони-
зок од утврдените износи во наредниот став според 
одредената квалификација на работникот, како ос-
новица во смисла на оваа одлука се земаат тие 
износи. 

Како износ под кој не може да се утврдуваат 
основиците во смисла - на претходниот став се зе-
маат : 

— за неквалификувани работници 
и домашни ПОМОШНИЧКИ 20.000,00 ДИН; 

— за полуквалификувани работни-
ци или за работници со основ-
но образование 25.000,00 дин; 

— за квалификувани работници 
или за работници со средна 
стручна подготовка 30.000,00 дин; 

— за високо квалификувани ра-
ботници или работници оо ви-
ша стручна подготовка 35.000,00 дин, 

— за работници со висока струч-
н а подготовка 40.000,00 дин. 

Доколку во текот на годината износите утврде-
ни во претходниот став останат под износот на га-
рантираниот личен доход, за основица во смисла на 
оваа одлука се зема гарантираниот личен доход во 
СР Македонија.' 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи одлуката .на оваа заедница 
бр. 0221-396 ОД 26. XII. 1984 година 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1986 

година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0221-456 
30 декември 1985 година 

Титов Велес 
Собрание на Заедницата 

Претседател, 
Петар Гајдов, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
работници 

Претседател 
Ангел Филипов, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

Томо Бујуклиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

160. 
Врз основа на член 26 точка 5 од Статутот на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 25 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1986 ГОДИНА 

Пресметковната стапка за здружување на сред-
ства во Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — Титов Ве-

лес за 1986 година се утврдува на бруто личен до-
ход од работен однос во: / 

1. стопанство и нестопарство 1,75% 
2. самостојно вршење на стопанска деј-

ност 0,45% 
3. земјоделска дејност 0,20% 
4. самостојно вршење на нестопанска 

дејност 0,45'°/о 

И 
Средствата од пресметковната стапка за опште-

ствена заштита на децата ќе се распоредуваат со 
посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа 
на основа утврдените облици, мерилата, обемот и 
критериумите со Програмата за развој на детската 
заштита и со финансискиот план за 1986 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Собранието на општината Титов Велес" и во „Служ-
бен весник на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 
1986 година. 

Бр. 191 
25 декември 1985 година 

Тито® Велес 
Претседател, 

Димитар Илиевски, е. р. 

161. 
Врз основа на член 26 точка 6 сид Статутот на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 25 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 
1985 ГОДИНА 

I 
Обврзниците од ОЗТ од основното и средното 

насочено образование и социјална заштита се осло-
бодуваат 50*70 од придонес од Одлуката од 1985 го-
дина за утврдување на пресметковна стапка за здру-
жување на средства во Заедницата или во 1986 го-
дина ќе плаќаат придонес во висина од 0,87'% на 
бруто личните,доходи. 

II 
Обврзниците од ОЗТ на здружениот труд од оп-

штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културните блага и од 
областа на сценско-музичките дејности се ослобо-
дуваат 30% од придонес по Одлуката од 1985 година 
за утврдување на пресметковна стапка за здружува-
ње на средства во Заедницата или во 1986 година 
ќе плаќаат придонес во висина од 1,22% на бруто 
лични доходи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Собранието на општината Титов Велес" и во „Служ-
бен весник на, СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 
1985 година. 

Бр. 02-191/2 
25 декември 1985 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Димитар Илиевски, е. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Битола, со реше-

нието Фи. бр. 5 од 27. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1, ја запиша во судскиот регис-
тар Работната заедница — Охрид, на Авто мото 
друштвото „Васил Стефоски" — Охрид. 

Основни дејности: 
120190 — останато образование (обука на кан-

дидати за возачи за управување со моторни возила). 
Работната заедница настапува во правниот про-

мет со трети лица во име и за сметка на Авто мото 
друштвото. 

За обврските на Работната заедница сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограни-
чено солидарно Авто мото/ друштвото „Васил Сте-
ф о в и " — Охрид. 

/ Лице овластено за застапување е Љаткоски 
Томе, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
5/85. (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1114 од 20. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1802-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот, проме-
ната на фирмата, седиштето, дејноста, одговорноста 
и здружените занаетчии под фирма: Електро-бра-
варска услужна задруга „Техномонт", со Р. О. — 
Скопје, булевар „Србија" бб. 

Самоуправната спогодба е донесена на 4. VI. 
1984 година. 

Во задругата се здружени следниве задругари 
— занаетчии: Тримпаревски Петар, Точевски Лазо, 
Мојсовски Димитар, Грујиќ Милорад и Јосифовски 
Гиго, сите од СкопЈе. 

Основни дејности: електро-инеталатерски работи 
(инсталации на електрични водови, лифтови, светлеч-
ки реклами); винклување на мотори, монтажа и сер-
висирање на дизел агрегати,- браварски работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата задругарите емчат во 
висина на нужниот влог од по 10.000 динари (огра-
ничено емство). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр 
1114/85. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 891/84 од 14. XI. 1985 година, на 
регистарска влошка бр. 2-1846-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар усогласувањето со законот за вр-
шење на занаетчиска дејност под фирма: Градежна 
занаетчиска задруга „Кровомонт", Р. О. — Скопје, 
ул. „Маџари" бб — Скопје. 

Самоуправната спогодба е донесена од 4. VI, 
1984 година. 

Во задругата се здружени следните задругари — 
занаетчии: Милошевић Драгиша, Трајчевеки Власти-
мир, Ангеловски Богдан, Кипријановски Зафир и 
Тодоровски Гуте, сите од Скопје. 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерски; покривач-
ки; изолатерски. 

Задру гата во правниот тром ет истапува во свое 
ничемо емство). 

Задругата во правиот промет за обврските од-
говара со сите свои средства — целосна одговорност. 

За обврските на задругата задругарите одгова-
раат до висина на нужниот влог — ограничено ем-
ство, кој изнесува 10.000 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
891/84. (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1084 од 11. XI. 1985 година, на регис-

тарска влошка бр. 2-1216-0-0-0, ја запиша во. суд-
скиот регистар ' промената на лицето овластено за 
застапување на Браварско-лимараката задруга „25 
Мај", Р. О. — Скопје, ул. „Петар Маиџуков" бб, Бу-
тел I, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Баевски Трифун, директор, а се запишува 
новиот застапник Кукоски Самоил, в. д. директор, 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1084/85. (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1043 од 5. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичко-тех-
ничкии науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Кар-
пош II бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник проф. д-р Бранко Трпеновски, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува »овиот зас-
тапник проф. Милка Маткалиева, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1043/85. (47б) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1128 од 25. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1657-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот под фир-
ма: Занаетчиска услужна задруга „Електромонтажа", 
Р. О. — Скопје, ул. „Романија" бр. 82. 

Задругата е основана на 24. III. 1981 година. 
Во задругата се здружени следниве задругари 

— занаетчии: Христов Божидар, Трајковски Санде, 
Милановски Милорад. Кукановски Круне и ѓорѓи-
евски Власте, ситех од Скопје. 

Основни дејности.- електроинсталатерска во сите 
јачина,- електромеханичареки работи за разладни 
уреди, термички и акустични уреди во домаќинство-
то. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во /свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сиот свој имот. 

За обврските на задругата емчат суисидијарно и 
задругарите во висина на здружениот влог кој из-
несува 10.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Христов Божи-
дар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1128/85. , (477) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи бр. 372 од 15. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 672 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на Р. О. Центар за сред 
но насочено образование „Таки Даскалов" — Бито-
ла, со Ц. О. 

Основна дејност: 
— 120122 — средно насочено образование; 
— образование и воспитание на стручни кадри 

од град ежно-гео детската, рударско-геолошката, авто-
сообраќајната, текстилната, кожарско-гумарската и 
кран арената, прехранбената и други сродни струки 
за потребите на здружениот труд од I до V степен 
на сложеност по категории на работи и работни 
задачи; ' 

— оквалификување, преквалификување и доква-
лификување на вработените во градежништвото, ру-
дарството, автосообраќајот, текстилната, кожарско-гу-
марската, прехранбената, крзнарската индустрија, ка-
ко и на вработените со соодветни струки во мало-
то стопанство. 

Во правниот промет со трети лица има целосни 
овластувања и целосна одговорност. 

Овластено лице за застапување на РО е Груев-
ски Миливој, в. д. индивидуален работоводен орган 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
372/85. (482) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 400 од 6. ХИ. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 58, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за ^застапување 
на Пионерскиот центар „Трајче Магловски" — Битола, 
со следните податоци: Лице овластено за застапува-
ње на Р. О. е Димитровека Викторија, в. д. дирек-
тор, со полни овластувања. 

И престанува овластувањето на Стаматова 
Гордана. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
400/85. (483) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 373 од 15. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 13, го запиша во судскиот регис-
тар бришењето на Гимназијата „Браќа Миладинов-
ци" — Битола, со следните податоци: Се брише од 
судскиот регистар Гимназијата „Браќа Миладинов-
ци" — Битола, врз основа на решението на Окруж-
ниот стопански суд во Битола, РЛ/3 и 4/84 од 6. И. 
1985 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
373/85. (484) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 374 од 15. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1, го запиша бришењето од суд-
скиот регистар на Училишниот центар за образова-
ние на стручни кадри „Кочо Рацин" — Битола, со 
следните податоци. Се брише од судскиот регистар 
Училишниот центар за образование на стручни кад-
ри „Кочо Рацин", — Битола врз основа на реше-
нието на Окружниот стопански суд во Битола, РЛ 
бр. 3 И 4/84 ОД 6. И. 1985 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
374/85. (485) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 349 од 31. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 270, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Економско училиште „Јане Сан дански" — 
Битола, со следните податоци: Лице овластено за 
застапување на РО е Антон Стојчев, в. д. индиви-
дуален работоводен орган, чсо неограничени овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето на Вел јанов Горѓи 
Томе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
349/85. (486) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 366 од 8. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 5401-11, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ РО за основно образование и вос-
питание „11 Октомври" Прилеп ООЗТ ЦОУ „То-
дор Анѓелевски" — Битола, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување .на ООЗЈ е Јордан 
Трпков, индивидуален работоводен орган, со неогра-
ничени овластувања. 

И престанува овластувањето на Нашокова Лил-
јана. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
366/85. . (487) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 354 од 31. X. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 328, ја запиша во судскиот 'ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Централно основно училиште „Лирија", е 
Житоше, со Ц. О. со следните податоци: Лице ов-
ластено за застапување на Р. О. е Талески Јосиф, 
претседател на привремениот одбор. 

Му престанува овластувањето на Ибраими Ра-
мадан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
354/85- (488) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 397 од 4. XII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 130, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Р. О. Историски архив — Охрид, со следните 
податоци: Лице овластено за застапување на Р. О. 
е Андреја Трајчески, индивидуален работоводен ор-
ган, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Мартиноски 
Ламбе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
397/85. (489) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието' Фи. бр. 356 од 6. XI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 557, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Медицински центар — Охрид, со Ц. О. 
со следните податоци: Лице овластено за застапува-
ње на Медицинскиот центар — Охрид е прим. д-р 
Томе Дуданов, в. д. индивидуален работоводен ор-
ган, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на д-р Верољуб 
Василевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
356/85. (490) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 370, од 15. XI. 1985 година, на реигс-
тарска влошка бр. 119, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Р. О. Завод за урбанизам, проектирање и из-
работка на студии — Прилеп, со следните подато-
ци: Лице овластено за застапување на Р. О. е дипл. 
инж. арх. Живко Козар, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
370/85. (491) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст штембил под назив „Мак-
петрол" увоз-извоз н. сол. о. Скопје — ООЗТ „Мало-
пре дажба" н. сол. о. — Бензинска пумпа бр. 85 
„Орце Николов" — Скопје се огласува за неважен. 

(618) 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Фудбал-

ски клуб „Елро" — е. Марена, Кавадарци" се огла-
сува за неважен. (1226) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Тето-
во на име Асани Гафур, е. Челопек, Тетово. (437) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Тетово 
на име Асани Мустаф, е. Челопек,- Тетово. (438) 

Воена книшка на име Сеадин Селими, ул. „М. 
Ацев" бр. 14, Тетово. ; (465) 

Воена книшка на име Екрем Беќири, е. Каме-
њане, Тетово. 1 (469) 

Возачка дозвола на име Љупчо Михов, е. Сопот, 
Кавадарци. (485) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Мухарем Иомаили, е. Седларце, Тетово. (486) 

Воена книшка на име Џеват Алији, е. Орашје, 
Тетово. (493) 

Возачка дозвола на име Владо Крстов, е. Ори-
зари, Кочани. (504) 

Воена книшка на име Џевдет Азири, е. Теново, 
Тетово. (528) 

Возачка дозвола на име Даме Јовановски, е. 
Караорман, Штип, (554) 
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Пасош бр. МВ 666857, издаден од СВР — Гос-
тивар на име Бајрам Мустафаи, е. Жировница, Гос-
тивар. - (573) 

Работна книшка на име Стојков Раде, Кавадар-
ци. (591) 

Паша исправа МА 609524, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Митрева Лепосава, ул. „Бошко 
Буха" бр. 10 Кавадарци. (643) 

Патна исправа МА 926592, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Митрев Ѓорѓи ул. „Бошко Буха'4 

У бр. ЛО Кавадарци. (644) 
Воена книшка на име Беадини Беадини, е. Че: 

лопек, Тетово. (646) 
Воена книшка .на име Зекирија Изеири, е. Че-

лопек, Тетово. (647) 
Пасош, издаден од Гостивар на име Шабани 

Џемаил, е. Градец, Гостивар. (668) 
Пасош бр. МА 949276 на име Илија Антовски, 

ул. „9 Мај" бр. 43, Прилеп. (674) 
Работна книшка на име Сали Бајрам, ул. „7-ми 

Ноември" бр. 212, Охрид. (678) 
Воена книшка на име Бабедин Шабани, е. Доб-

роште, Тетово. (685) 
Пасош, издаден од СВР — Прилеп на име Спа-

сески Тони, ул. „Цане Илиески" бр. 29, Прилеп 
(707) 

Работна книшка на име Димитар Костадинов, 
Радовиш. (5090) 

Работна книшка на име Салид Маири, Тетово. 
(5104) 

Работна книшка на име Геро Николовски, Кра-
тове. (5116) 

Работна книшка на име Тина Танева, Нешати- ~ 
но. (5120) 

Работна книшка на име Трајан Велевски, Вито-
ла. (5121) 

Работна книшка на име Мухамед Алити, Кума-
ново. (5123) 

Работна книшка на име Енвер Авди, Кумано-
во. (5124) 

Работна книшка, издадена од СО — Прилеп на 
име Богоески Кире, е. Беровци. (5155) 

Работна книшка на име Ирфан Арапоски, При-
леп. (5160) 

Работна кншцка на име Акифе Демири, Тето-
во. (5208) 

Работна книшка, издадена од М. К. е. Милети-
но на име Бафтиари Ирфан, е. Челопек, Тетово. 

(5210) 
Работна книшка на име Даниела Василевска, Те-

тово. (5211) 
Работна книшка на име Абдилфета Арифи, Те-

тово. (5220) 
Работна книшка на име Трајче Јакимовски, Кри-

ва Паланка. (5244) 
Работна книшка на име Ил ми ја Назифи, Тето-

во. (5276) 
Работна книшка, издадена од Брод Македонски 

на име Рушитоски Енвер, е. Преглево, Македонски 
Брод. , (5307) 

Работна книшка, издадена на име Митија Срби-
носки, е. Бенче Македонски Брод. (5308) 

Работна книшка на име Мите Пешов, Титов Ве-
лес. (5336) 

Работна книшка на име Славица Смилеска, Гос-
тивар. (5345) 

Работна книшка на име Лефтерка Манева, Не : 
готино. _ (5341) 

Работна книшка на име Насер Н е џ и т ; Гости 
вар. (5361) 

Работна книшка на име Ниметула Исмаили, Ку-
маново. (5370) 

Работна книшка на име Добрила Ристовска, Те-
тово. (5393) 

Работна книшка на име Илија Милушев, Штип. 
(5401) 

Работна книшка^ на име Драгица Пројчевска, 
Тетово. (5421) 

Работна книшка на име Мирјана, Белкова, Ко-
чани. (5497) 

Работна книшка на име Надежда Ковачевска, 
Берово. (5522) 

Работна книшка на име Дафина Спировска, Те-
тово. (5547) 

Работна книшка на име Јане Серанхелов, Штип. 
(5554) 

Работна книшка на име Ружица Цебовска, Ку-
маново. (5566) 

Работна книшка на име Јован Доцевски, Кума-
ново. (5583) 

Работна книшка на име Милован Димковски, 
Куманово. (5585) 

Работна книшка на име Лепа Димитровска, Ку-
маново. (5588) 

Работна книшка на име Шеќера Исоска, Охрид. 
|(5674) 

Работна книшка на име Томчо Трпески, Гос- 1 

тивар. (5682) 
Работна книшка на име Гафур Шаќири, Тето-

во. (5727) 
Работна книшка на име Бошко Јакимовски, Гос-

тивар. (5734) 
Работна книшка, издадена од Прилеп на име 

Стојаноска Менка, ул. „Мирче Цилкоски" бр. 22 При-
леп. (5741) 

Работна книшка на име Демир Шабани, Кума-
ново. (5744) 

Работна книшка на име Владанка Крстиќ, Кума-
ново. . (5747) 

Работна книшка на име Ратка Станковска, Кри-
ва Паланка. (5749) 

Работна книшка на име Војчо Тошевски, Коча-
ни. ^ (5781) 

Работна книшка на име Јор данчо Иванов, Коча-
ни. (5783) 

Работна книшка на име Али Каба, Охрид. (5795) 
Работна книшка на име Велија Веапи, Гостивар. 

(5810) 
Работна книшка на име Трајче Младеновски, 

Крива Паланка. (5870) 
Работна книшка на име Имер Кургаш«®, Штип. 

(5879) 
Работна книшка на име Имер Хусеин, Тетово. 

(59,10) 
Работна книшка на име Тасим Мурати, Гости-

вар. (5918) 
Работна книшка на име Момчило Миленковић, 

Куманово. (5931) 
Работна книшка на име Спасо Карамовиќ, Ку-

маново. (5933) 
Работна книшка на име Стево Додевски, Кума-

. ново. (5935) 
Работна книшка на име Момчило Анѓеловиќ, 

Куманово. (5936) 
Работна книшка на име Светлана Гор ги је® ска, 

Куманово. (5937) 
Работна книшка на име Живорад Спасовски, Ку-

маново. (5939) 
Работна книшка на име Миливој Цветков, Штип. 

(6089) 
Работна книшка, издадена на име Станоевски 

Славко, е. Брест. Македонски Брод. (6105) 
Работна книшка, на име Јованова Весна, ул. 

„Бр. Колчеви" бр. 14, Титов Велес. (6109) 
Работна книшка на име Фадил Парталко, Ох-

рид. (6117) 
Работна книшка на име Рамизе Мемедова, Штип. 

(6198) 
Работна книшка на име Рамизе Мемед ова, Штип. 

(6199) 
Работна книшка на име Трајче Незировски, 

Штип. (6200) 
Работна книшка на име Ќенан Абази, Гостивар. 

(6215) 
Работна книшка на име Ставре Гаврилоски, Гос-

тивар. (6249) 
Работна книшка на име Вано Митев, Радовиш. 

(6254) 
Работна книшка на име Денон Мемедовски, 

Штип. (6271) 
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Работна: книшка на име Розета Груевска, Него-
тино, , (6282) 

Работна книшка на име Нухи Алиу, Тетово. 
(6298) 

Работна книшка на име Русе Додевски, Кратово. 
(6315) 

Работна книшка на име Сезан Се фелини, Кума-
ново. (6347) 

Работна книшка на име Горан Додевски, Кума-
ново. _ (6444) 

Работна книшка на лме Реџеп Амет, Куманово. 
(6445) 

Работна книшка на име Перо Блажевкжи, Тето-
во. {6452) 

Работна книшка на име Николчо Трифунов, 
Штип. (6464) 

Работна книшка на име Драган Сасовски, Кума-
ново. (6479) 

Работна книшка на име Зоран Спасовски, Гос-
ул. „Игманкжа" бр. 2, Титов Велес. (6516) 

(6540) 
Работна книшка на име Нада Јовановска, Крива 
Работна книшка на име Илчо Царев, Виница, 

пивар. (6492) 
Паланка. (6552) 

Работна книшка на име Славче Китановски, Кри-
ва Паланка. (6550) 

Работна книшка бр. 9757 на име Сребре ѓор-
ѓиоски, Охрид. (6552) 

Работна книшка на име Јусуф Сулејмани, Гос-
тивар. (6565) 

Работна книшка на име Дејан Младеновиќ, Ку-
маново. (6585) 

Работна книшка на име Зоран Величковић, Ку-
маново.- (6586) 

Работна книшка на име Илија Златковиќ, Него-
тино. (6595) 

Работна книшка на име Лазо Крстески, Тетово. 
(6598) 

Работна книшка на име Шефка Усеини, Тето-
во. (6624) 

Работна книшка на име Душко Димитров, Штип. 
(6632) 

Работна книшка на име Неире Уко, Гостивар. 
(6659) 

Работна книшка на име Ристовска Марика,- е. 
Кркља, Крива Паланка. (6689) 

Работна книшка, издадена на име Илиоски Ра-
дислав, е. Рамне, Македонски Брод. (6712} 

Работна книшка на име Жаклина Дудоска, Гос-
тивар. (6720) 

Работна книшка на име Аргентина Тасевиќ, Ох-
рид. (6726) 

Работна книшка на име. Саит Дурмишовски, Ку-
маново. 1 (6776) 

Работна книшка на име Марјан Цветковски, Ку-
маново. (6778) 

Работна книшка на име Јадранка .Апостоловска, 
Куманово. (6835) 

Работна книшка на име Мирослава Миладинова, 
Кратово. (6836) 

Работна книшка на име Илчо Науков, Проби-
ШТШ1. (6848) 

Работна книшка на име Ратко Јорданов, Гости-" 
вар. (6869) 

Работна книшка на име Перица Далјановски, 
Тетово. (6893) 

Работна ^книшка на име Ајет Исани, Тетово. 
(6894) 

Работна книшка на име Виолета Бојовска, Те-
тово. (6918) 

Работна книшка, издадена од Кратово на име 
Стоименова Блашка, ул. „Никола Карев" бр. 6, Кра-
тово. ' (6948) 

Работна книшка на име Величе Крстевски, Кри- ч 
ва Паланка. (6949) 

Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново.- ~ (6954) 

Работна книшка на име Јелена Базевска, Бе-
рово. (6971) 
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Работна книшка на име Чедомир Михајловски, 
Куманово. (41) 

Работна книшка на име Чедо Бојковски, Кума-
ново. (42) 

Работна книшка на име Сло бо данка Ставре века, 
Охрид. (43) 

Работна книшка на име Нури Шабани, Кума-
ново. (104) 

Работна книшка на име Зоран Николовски, Ку-
маново. (106) 

Работна книшка, издадена од Зајчар на име 
Станковић Мите, е. Кркља, Крива Паланка. (НО) 

Работна книшка на име Салија Селами, Гости-
вар. (123) 

Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново. • (130) 

Работна книшка на име Марика Арсовска, Штип. 
(181) 

Работна книшка на име Елена Чекалова, Штип. 
(182) 

Работна книшка на име Славица Трајкоска, При-
леп. (297) 

Работна книшка на име Верка Цветкоска, При-
леп. ,(298) 

Работна книшка, издадена на име Јагода Ристес-
ка, е. Грешница, Брод Македонски. (304) 

Работна книшка на име Трајан Николов, Вини-
ца. (326) 

Работна книшка на име Моме Стојковски, Ку-
маново. (336) 

Р а б о т а книшка на име Јовановска Слободанка, 
е. Градец, Крива Паланка. " (343) 

Работна книшка бр. 4583 на име Петар .Мите-
ски, Крушево. (379) 

Работна книшка на име Зоран Петров, Проби-
штип. (395) 

Работна . книшка на име Ружа Мирковска, Ку-
маново. (417) 

Работна книшка на име Алирами. Сулејмани, 
Тетово. (427) 

Работна книшка на име Мејреме Демири, Гос-
тивар. (440) 

Работна книшка на име Јадранка Спасевска, Ку-
маново. ' - (449) 

Работна книшка на име Стојче Апостоловиќ, Ку-
маново. (451) 

Работна книшка на име Марјан Илиевски, Ку-
маново. (452) 

Работна книшка на име Невзат Марини, Тето-
во. (461) 

Работна книшка на име Панова Јелена, ул. „8-ма 
Велешка" бр. 15, стан 10, Титов Велес. (484) 

Работна книшка на име Ајети Миваил, е. Градец, 
Гостивар. (499) 

Работна книшка на име Ранко ѓорѓиев, Виница. 
(505) 

Работна книшка на име Мирјана Стојанова, Ра-
довиш. ,(513) 

Работна книшка на име Драган В ел ичковски, 
Куманово. (516) 

Работна книшка на име Илиевски Раде, е. ' Бе-
рово, Крива Паланка. (520) 

Работна книшка на име Зорица Пре даоска. Ох-
рид. (521) 

Работна книшка на име Сенакја Ајрадиноски, 
Маке доноси Брод. (522) 

Работна шишка на име Муста Икмет, Македон-
ски Брод. (523) 

Работна книшка на име Душко Соколовски, Ви-
ница. (577) 

Работна книшка на име Драгомир Стојановски, 
Куманово. (584) 

Работна книшка на име Фљами(ре, Куманово 
(585) 

Работна книшка на име Драги Стоилк овек и, Ку-
маново. 1 (586) 

Работна книшка на име Мицко Стојковиќ, Ку-
маново. (587) 

Работна книшка на име Рамазан Рамадани, Гос-
тивар. (606) 

Работна книшка на име Сребре Неделковски, 
Кратово. (637) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

124. Одлука за користење ла средствата од Ре-
публичкиот буџет за 1986 година — — 217 

125. Одлука за поблиските намени, начинот 
и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините 
што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во 1986 година — 217 

126. Одлука за обемот, намените и начинот 
на користење на дел од средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на-побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни по-
краини за обезбедување трајни извори на 
обртни средства на организациите на 
здружениот труд во 1986 година — — 218 

127. Одлука за компензација на цената на 
пченицата и брашното — — — — — 219 

128. Одлука за износот на надоместокот за 
користење на годишен одмор за 1986 го-
дина — — — — — — — — — 219 

129. Одлука за вредноста на бодот за пресме-
тување на аконтацијата на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СР Македонија — 220 

130. Одлука за усогласување на основицата за 
утврдување нд личните доходи н а ' функ-
ционерите што ги избира и именува Со-
бранието .на СР Македонија — — — 220 

131. Одлука за усогласување на основицата за 
аконтацијата на личните доходи на рако-
водните и други работници што ги име-
нува Собранието на СРМ и назначува 
Претседателството на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 2 2 0 

132. Одлука за усогласување на надоместокот 
за личните доходи на делегатите кои на-
доместок на личен доход остваруваат во 
Собранието на СРМ — — — — — — 220 

133. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Републичкиот комитет за 
информации — — — — — — — — 2 2 1 

134. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет 'за енергетика, индустрија и 
градежништво — — — — — — — 221 

135. Решение за именување членови на Кон-
курсна комисија за именување директор 
на Центарот за странски јазици во Скопје 221 

136. Решение за разрешување и именување 
Претставници на Општествената заедница 
во Работната организација за презентира-
ње на културните вредности „Македонија 
— концерт" — Скопје — — — — — 2 2 1 

137. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет' 
за меѓународни односи — — — — — 221 

138. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи — — — — 2 2 2 

139. Решение за назначување* советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи — — — — — 222 

140. Решение за именување директор на Цен-
тарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита — — 222 

141. Решение за разрешување од должноста 
директор на Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена само-
заштита — — — — — — — — — 2 2 2 

142. Решение за повторно назначување пот-
секретар во Републичкиот секретаријат 'за 
правосудство — — — — — — — 222 

143. Решение за повторно назначување помош-
ник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам и заштита на чо-
вековата околина — — — — — — 222 

144. Решение за именување в. д. директор на 
Ансамблот за народни игри и песни „Та-
нец" — Скопје — — — — :— — — .223 

145. Решение за разрешување од должноста 
директор на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" — Скопје — — — — 223 

146. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на хемиеко-технолошжи про-
цеси за II клас — — — — — — 223 

147. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Биологија на клетка за биотехнич-
ка струка — — — — — — — — 223 

148. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Француски јазик за I I клас — — 223 

149. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на здравството за II клас 
— здравствена струка ~ (Анатомија и фи-
зиологија на човекот) — — — — — 223 

150. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Педагогија за IV клас 1— Педагош-
ка насока — — — — — — — — 224 

151. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Литература со примери на албан-
ски јазик за III клас — — — — — 224 

152. Решение за одобрување употреба на учеб-
' пикот Физика за III степен биотехнич-

ка струка — — — — — — — — 224 
153. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 129/84^ од 5 февруари 1986 година 224 
154. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 278/84 од 5 февруари 1986 година 225 
155. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 106/&5 цд 5 февруари 1986 година 225 
156. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 279/85 од 29 јануари 1986 година 226 
157. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 205/85 ОД 22 јануари 1985 година 227 

Општествени договори и самоуправни 
- спогодби 

144. Општествен договор за заедничките кри-
териуми и мерила за решавање на станбе-
ните потреби на работниците во. органи-
зациите на здружениот труд и работните-
заедници — — — — — — — — 228 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
145. Одлука за определување на бројот и сос-

тавот на делегатите што ги делегираат 
собранијата на општинските самоуправни 
интересни заедници за старосне осигуру-
вање на земјоделците, соодветните орга-
низации на здружениот труд и другите 
заинтересирани организации и заедници 
од општ интерес за Републиката и деле-
гатските единици за избор на делегати 
во Собранието и во Комисијата за само-
управна контрола на Републичката само-
управна интересна заедница за старосна 
осигурување на земјоделците — — — 233 

146. Одлука за именување претседател, секре-
тар, членови и нивни заменици на избор-
нава комисија за спроведување на избори-
те за избор на делегати во Собранието на 
Републичката (самоуправна интересна за-
едница за старосне осигурување на зем-
јоделците и во Комисијата за самоуправ-
на контрола на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосне оси-
гурување на земјоделците — — — — 234 

147. Решение за распишување избори за избор 
на делегати во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна4 заедница за 
стар осло осигурување на земјоделците и 
во Комисијата за самоуправна контрола 
на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старото осигурување »а зем-
јоделците — — — — — — — — 235 
ДЕБАР 

148. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Дебар за 1986 година 235 
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149. Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка за здружување средства на Оп-
штинската самоуправна .интересна заедни-
за за општествена заштита на децата — 
Дебар во 1986 година — — — — — 235 
ПРИЛЕП 

150. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесот за здравствена заштита на корис-
ниците — работници и стапката на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство за 1986 година 236 

151. Одлука за придонесите за здравствена 
заштита што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни, категории на ко-
рисници на здравствена заштита — — 236 

152. Одлука за надоместок на патните -трошо-
ци на корисниците на здравствена зашти-
та кои се упатуваат на преглед и лекува-
ње во друго место — — — — — — 237 

153. Одлука за условите под кои се смета дека 
корисникот на здравствена заштита издр-
жува членови на семејство и дека чле-
нот на семејството нема сопствени прихо-
ди доволни за издржување — — — — 238 

154. Одлука за прифаќање на здравствено оси-
гурување .на повратници од странство — 239 

155. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци — — — — 239 

156. Одлука за висината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош — 239 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

157. Одлука за висината на надоместокот за 
погребни трошоци и посмртна помош на 
корисниците на здравствена заштита на 
подрачјето на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Титов Велес — — — 240 

158. Одлука за утврдување на висината на при-
донесите за здравствена заштита што се 
плаќаат во постојани месечни износи за 
одделни категории корисници на здрав-
ствена заштита — — — — — — — 241 

159. Одлука за утврдување основица за прес-
метување и плаќање придонеси за здрав-
ствена заштита на лица вработени кај 
приватни работодавци — — — — — 241 

160. Одлука за утврдување на пресметковна 
стапка за здружување на' средства во Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — 
Титов Велес за 1986 година — — — — 242 

161. Одлука за делумно ослободување од при-
донес за 1985 година — — — — — 242 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

со експозе 
и со основни индикатори 

на развојот на СР Македонија 
за периодот 1986—1990 

Цена 500 динари 
СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Оваа збирка содржи девет закони и осум под-
законски прописи од здравството и здравствената 
заштита, која корисно ке им послужи на органите 
на управата за работите на здравството, СИЗ-овите 
за здравствената заштита, на здравствените организа-
ции и на другите работни организации и заедници. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија 

(збирки): 
— ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980 — 1984 НА 

ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И НА СТО-
ПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА КНИГА Ш 

Цена 1200 динари 
— ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУДО-

ВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Цена 260 динари 

— ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ 

Цена 185 динари 
— ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за 

дополнение на Законот за здружениот труд 

Цена 240 динари 
— ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА (сојузен и републички) 

Цена 220 динари 
— ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

Цена 180 динари 
— КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања — 
Второ дополнето и изменето издание 

Цена 380 динари 
— ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика 
— Второ дополнето издание — 

Цена 400 динари 
— ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 

ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен регистар — 

Цена ЗОО динари 
— ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА 

ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА — книга П 

Цена 250 динари 
— УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена 245 динари 
— ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И 

КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари 
— ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

— со објаснувања — 
Цена 160 динари 

— ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Цена 155 динари 
— ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 
— со коментар — 

Цена 350 динари 
ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Ново) 

Цена 225 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
кршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје ,ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


