
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 13 март 1989 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесу-
ва 40.000 динари. Овој број чини 800 

Жиро сметка 40100-603-12498 

122. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за 

цивилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ“, бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседателот 
на Републичкиот комитет за труд, здравство и' со-
цијална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА М Е С Е Ч Н И О Т И З Н О С НА 
ВИСИНАТА Н А Ц И В И Л Н А Т А И Н В А Л И Д Н И Н А Н А 
Ц И В И Л Н И Т Е И Н В А Л И Д И ОД ВОЈНАТА ВО 1989 

Г О Д И Н А 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната з а 
1989 година се определуваат од основата ко ја се 
утврдува во висина на просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходната година од 
321.158 динари и изнесуваат: 

I група 160.579 динари, 
II група 128.463 динари, 

III група 102.770 динари, 
IV група 80.290 динари, 

V група 64.232 динари. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
к а Република Македонија“ , а ќ е се применува од 

1 јануари 1989 година. 
Бр. 11-1220 

3 март 1989 година 
Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет з а труд, 
. здравство и социјална политика , 

п р о ф . д-р Тито Беличанец, с. р. 

124. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88) член 158 од Законот за предучилишното и 
основното воспитание и образование („Службен вее-, 
ник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет на У-та седница, о д р ж а н а на 28 февруари 
1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
Ч И Т А Н К А ЗА П О Д Д Е Л Е Н И Е 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-
к а за П-ро одделение од Д а р и н к а Ј а н у ш е в а и Војо 
Велјановски, во издание на Работната организација 
з а учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
н и з а ц и ј а за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова р е ш е н и е влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќ е се об јави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ . 

Бр. 03-23/1 
28 ф е в р у а р и 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

. Претседател , 
д-р Владимир Картов, с. р . 

123. 
Врз основа на член 195 од Законот з а држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното 
и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет, на У-та седница, о д р ж а н а на 28 ф е в р у а р и 
1989 година, донесе 

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

ФИЗИКА ЗА VIII-MO ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Физи-
ка за VIII-MO одделение од Боривое Видески, Горѓи 
Анастасов и Јован Созовски, во издание на Работната 
организација з а учебници „Просветно дело“ — Скоп-
је, 1989 година. 

2. Решението да се достави д о Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот н а до-
несувањето а ќ е се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“ . 

Бр. 03-25/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

125. 
Врз основа на член 195 од Законот з а држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
23/88), член 158 од Законот з а предучилишното и 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет на У-та седница, о д р ж а н а на 28 ф е в р у а р и 
1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ИНФОРМАТИКА И СМЕТАЧИ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот И н ф о р -
м а т и к а и сметачи за VIII одделение од Д и м и т а р 
Битраков, Методија Тра јковски и Миле Недановски, 
во издание на Работната организаци ја з а учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1989 година. 

2. Решението д а се достави до Работната орга-
н и з а ц и ј а за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова р е ш е н и е влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќ е се објави во „Службен весник н а 
Социјалистичка Република Македонија“ . 

Бр. 03-26/1 
28 ф е в р у а р и 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател , 
д-р Владимир Картов, с. р. 
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126. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
28/88), член 158 од Законот за предучилишното и 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 19/83, 29/86, 7/88), Републичкиот 
педагошки совет на У-та седница, одржана на 28 
февруари 1989 година, донесе 

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

ИСТОРИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Исто-
рија за VIII одделение од Иван Маневски, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Просвет-
но дело“ — Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќ е се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 03-24/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

127. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото об-
разование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 
7/88), Републичкиот педагошки совет на V-та седни-
ца, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

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

АЛАТИ, М А Ш И Н И И УРЕДИ ЗА I ГОДИНА 
НА ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКАТА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Алати, машини и уреди за 
I година на дрвопреработувачката струка од дипл. 
инж. Вера Митриќеска и дипл. инж. Јордан Илков, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1989 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. 03-27/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

128. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88), и член 123 од Законот за насоченото образо-
вание („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 
7/88), Републичкиот педагошки совет на У-та седни-
ца, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОПШТО ПОЛЕДЕЛСТВО 

1, Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Општо поледелство од 
академик проф д-р Ристо Лазановски, во издание 
на Работната организација за учебници ООЗТ Кни-
гоиздателство „Наша книга“ — Скопје, 1989 година. 

2. Решението да се достави до ООЗТ Ќнигоиз-
дателство „Наша книга“ и архивата на Републич-
киот 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. 03-28/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

129. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88), и член 123 од Законот за насоченото обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 
7/88), Републичкиот педагошки совет на У-та сед-
ница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

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

СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Специјално поледелство 
од д-р Флорин Фидановски, д-р Петар Егуменовски, 
д-р Душко Боцевски и м-р Панче Митковски, во 
издание на Работната организација за учебници 
ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ - Скопје, 
1989 година. 

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоизда-
телство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот 
педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето а ќ е се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 03-29/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

130. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 
28/88), и член 158 од Законот за предучилишното и 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет на У-та седница, одржана на 28 февруари 
1989 година, донесе 

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

ЧИТАНКА ЗА VII И VIII ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
У Ч Е Н И Ц И СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА 

РЕТАРДАЦИЈА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за VI I и VIII-MO одделение за ученици со лесна 
ментална ретардација од Атанас Кузевски, Климе Ка-
невче и Војо Велјановски, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело“ — Скоп-
је, 1989 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „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. 03-22/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 
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131. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет 
на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 го-
дина, донесе 

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

ЧИТАНКА ЗА V И VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
У Ч Е Н И Ц И СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА 

РЕТАРДАЦИЈА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за V и VI одделение за ученици со лесна ментал-
на ретардација од Војо Велјановски. Атанас Кузевски 
и Климе Каневче, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 
1989 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 03-21/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Владимир Картов, с. р. 

132. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 фев-
руари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членот 54 став 2 и членот 
56 став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките 
критериуми и мерила за решавање на станбените 
потреби на работниците во основните организации 
на здружениот труд и Работната заедница на Работ-
ната организација Земјоделско-индустриски комбинат 
„Црвена Ѕвезда“ во Штип, донесена со референдум 
на 28 септември 1987 година. 

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

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Штип, пред Уставниот суд на 
Македонија поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на одредбите од спогодбата означена 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што не биле во 
согласност со уставното начело на еднаквоста. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 
54 став 1 од Спогодбата како стручни кадри при 
решавање на станбените потреби се сметаат работ-
ниците кои, со оглед на своето занимање и со оглед 
на работите и работните задачи кои ги обавуваат, 
се од посебно ^значење за работната организација, 
а според ставот 2 од означениот член на спогодбата 
тоа се работници со завршена висока стручна под-
готовка кои обавуваат раководни работи и работни 
задачи во работната организација и кои таквите 
работи и работни задачи ги обавувале најмалку 4 
години. Исто така, Судот утврди дека според чле-
нот 56 став 2 од Спогодбата работникот-самец има 
право на учество во постапката за решавање на 
станбените потреби со навршени 40 години старост 
и со работен стаж од најмалку 10 години во работ-
ната организација. 

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија неприкоснове-
ната положба и улога на човекот ја сочинуваат, по-
к р а ј другото, и еднаквоста на правата, должностите 
и одговорностите во согласност со уставноста и за-
конитоста 

Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од Зако-
нот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ 
бр. 48/88 — пречистен текст), самоуправно право е 
на работниците во основните организации на здру-
жениот труд да ги утврдат основите и мерилата за 
распределба на средствата за заедничка потрошувач-
ка односно за определување редот на првенство за 
доделување стан на користење. Во тие рамки, поа-
ѓа јќи од уставното начело дека трудот и резултатите 
од трудот ја определуваат материјалната и опште-
ствената положба на човекот, утврдено во членот 
13 од Уставот, Судот смета дека тие можат да го 
уредат и прашањето за решавање на станбените по-
треби на кадрите од посебно значење за органи-
зацијата. Притоа, заради обезбедување на уставното 
начело на еднаквоста, работниците се должни во 
самоуправниот општ акт да предвидат кои стручни 
кадри ги сметаат за дефицитарни, колку средства 
ќ е се издвојуваат, изворите на тие средства и основи-
те и мерилата по кои ќе се врши распределба на 
станови и за овие кадри. 

Со оглед на тоа што со членот 54 ciaB 2 од 
спогодбата како стручни кадри се наведени сите 
работници што имаат висока стручна подготовка и 
сите работници што вршат раководни работи и ра-
ботни задачи / најмалку 4 години — со тоа, всуш-
ност, не се утврдени работите и работните задачи, 
ниту стручните кадри, кои се од посебно значење 
за работната организација, а, од друга страна во 
оспорената спогодба не се утврдени посебни ос-
нови и мерила за распределба на станови на ка-
дрите кои се од посебно значење за работната ор-
ганизација, поради што Судот утврди дека членот 
54 став 2 од Спогодбата не е во согласност со озна-
чените уставни и законски одредби. 

Судот, исто така, утврди дека членот 56 став 
2 од Спогодбата не е во согласност со уставното на-
чело на еднаквоста, затоа што правото на учество 
во постапката за решавање на станбените прашања 
на работниците — самци се поврзува со годините 
на старост и со стажот стекнат само во работната 
организација. 

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

У. бр. 115/88 
1 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

133. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 
февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот, чистиот доход и средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена 
од работниците во Работната организација „Инекс-
Езерка" во Охрид, со референдум одржан на 26 де-
кември 1985 година. 

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

3. Н а седницата Судот утврди дека со самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 од оваа одлу-
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ка е извршено вреднување на работите и работните 
задачи на тој начин што бодовите се утврдени во 
вкупен износ, а не по секој од основите предвидени 
во Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Според член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 93 од Законот за здружениот труд работни-
ците во основната организација се должни да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот и резултатите 
од трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија и член 92 од Законот за здружениот 
труд. 

Со оглед на тоа што во означената самоуправна 
спогодба не се утврдени мерила по секој од пред-
видените основи, Судот утврди дека таа не е во 
согласност, односно е во спротивност со означените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 170/87 
8 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

134. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 
февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 21 точка 6 од Пра-
вилникот за критериумите и мерилата за решавање 
на станбените прашања на работниците во Основна-
та организација на здружениот труд „Огноотпорно“ 
во Скопје, во состав на Рудници и железарница 
„Скопје“ во Скопје, донесен со референдум на 28 
јуни 1979 година, во време на неговото важење не 
бил во согласност со Уставот на СР Македонија и 
со Законот за станбените односи. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законито.ста на Правилникот означен во 
точката 1 од оваа одлука во поглед на постапката 
за неговото донесување. 

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

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука затоа што е донесен од Работничкиот совет 
а не од работниците со референдум и што работниот 
стаж како основ за распределба на средствата за 
станбена изградба има доминантно влијание во од-
нос на основот станбена состојба. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 21 
точка 6 по основот работен стаж се утврдени по 1 
бод за секоја година работен стаж односно најмногу 
40 бода, а по основите што ја изразуваат станбената 
состојба се утврдени најмногу 25 бода. 

Исто така, Судот утврди дека оспорениот Пра-
вилник престанал да важи со донесување на нов 
Правилник, донесен на б . и 7 октомври 1988 година, 
а со оглед на тоа што од неговото престанување до 
поведување на постапката не поминало повеќе од 
една година, постојат процесни претпоставки за не-
гово оценување во време на важењето. 

Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од Зако-
нот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ 
бр. 48/88 — пречистен текст) давателот на станот 

на користење односно работниците во основната 
организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат 
условите и начинот на давање станови на користење, 
односно основите и мерилата за определување ре-
дот на првенството за добивање на користење стан 
во општествена сопственост. 

Според тоа самоуправно право е на работниците 
да ги утврдат основите и мерилата за определување 
редот на првенството за добивање на стан, при што, 
според мислењето на Судот се должни да го почи-
туваат уставното начело на заемност и солидарност, 
утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија кое се изра-
зува во обезбедување доминантно влијание на ос-
новот станбена состојба во однос на другите основи 
за распределба на станови. 

Со оглед на тоа што во член 21 точка 6 од 
Правилникот основот работен стаж има доминантно 
влијание при утврдување редот на првенство за до-
бивање на стан на користење во општествена соп-
ственост, Судот утврди дека, тој во време на негово-
Tb важење, не бил во согласност со означеното 
уставно начело и со законските одредби. 

6. Понатаму, Судот утврди дека оспорениот пра-
вилник бил донесен по пат на референдум. 

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд 
работниците со референдум, покра ј другото, одлу-
чуваат и .за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка . потро-
шувачка на работниците. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен по пат на референдум од работниците, Су-
дот утврди дека тој, во времето на неговото важење 
не бил во спротивност со член 438 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 175/88 
15 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

135. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 фев-
руари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Тарифата бр. 5 ' од Одлуката 
за измени и дополнувања на Одлуката за тарифните 
ставки на услугите што ги врши Комуналната ра-
ботна организација „Дервен" во Титов Велес, доне-
сена од Работничкиот совет на 25 февруари 1988 
година, на која Извршниот совет на Собранието на 
општина Титов Велес дал согласност со решение бр. 
09-1692/9 од 1 април 1988 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 82/88 од 9 ноември 1988 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
тарифата бр. 5 од одлуката означена во , точка 1 
од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот на СР Македонија 
и со законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во Тари-
ф а т а бр. 5 од означената одлука е предвидено за 
чистење на јавно прометни површини, одржување 
на градско и чување на вонградско зеленило и одр-
жување на други јавни објекти да се наплатува на-
доместок од работните организации и од домаќин-
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ствата. Притоа, Судот оцени дека обврските утвр-
дени со оваа одредба по својот карактер не прет-
ставуваат надоместок за извршени услуги на непо-
средните корисници, туку вид давачка за покривање 
на трошоците за одржување на добрата во општа 
употреба. 

5. Во член 86 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено дека системот, изворите и видовите да-
ноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон, 
а општините и Републиката самостојно ја утврду-
ваат нивната висина. Според член 185 став 2 точка 
17 од Уставот уредувањето и користењето на зем-
јиштето и имотот во општа употреба е право и долж-
ност на општината, која, согласно член . 188 став 
2 од Уставот, од средствата за задоволување на оп-
штите општествени потреби, помеѓу другото, обез-
бедува и дополнителни средства за финансирање на 
определени комунални дејности. Според член 54 од 
Уставот работните луѓе од доходот на основните 
организации и од личните доходи плаќаат придонес 
на самоуправните интересни заедници кои ги осно-
ваат заради задоволување на своите потреби и ин-
тереси во определени области, во согласност со на-
мената и целите за кои што служат тие средства. 

Согласно член 46 од Законот за градежно зем-
јиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) за одр-
жување на комуналните објекти и инсталации може, 
по исклучок, да се користат и средствата од надо-
местокот за употреба на градежното земјиште што 
го плаќаат корисниците по м2 површина' изграден 
простор. 

Во Законот за работењето и управувањето на 
организациите на здружениот труд што вршат ко-
мунални дејности од посебен општествен интерес 
(,,Службен весник на СРМ“ бр. 36/77) не е предви-

дена можноста за воведување посебни давачки за 
финансирање на дејноста на комуналните организа-
ции во врска со одржувањето на добрата во општа 
употреба. 

6. Од означените уставни и законски одредби, 
според мислењето на Судот, произлегува дека за 
работа на комуналните организации можат да се 
користат и средства што служат за надоместување 
на извршените услуги ов врска со одржувањето на 
добрата во општа употреба, за кои одлучуваат со-
бранијата на општествено-политичките заедници, ка-
ко и работните луѓе во самоуправните интересни за-
едници, во рамките на системот и изворите на фи-
нансирање на општите и заедничките потреби утвр-
дени со Уставот и законот. Притоа, организациите 
на здружениот труд, согласно член 86 од Уставот, 
не се овластени за финансирање на својата дејност 
да воведуваат посебни давачки за граѓаните и ор-
ганизациите на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што со оспорената Тарифа бр. 
5 од Одлуката се воведува давачка како вид и из-
вор на средства за надоместување на трошоците за 
дел од -извршените услуги на Комуналната работна 
организација „Дервен" во Титов Велес за одржување 
на добрата во општа употреба, без основ во Уставот 
и законот, Судот утврди дека таа не е во соглас-
ност со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 82/88 
8 февруари 1989 година , 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

136. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, а во врска со 
точка 1.1 од Програмата на мерки и активности за 
заштита на животниот стандард на работните луѓе 
и граѓаните во СРМ во 1989 година („Службен вес-
ник на СРМ“ број 4/89), Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ, Стопанската комора на Македонија, 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Извршните совети на собранијата на општините, Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за вра-
ботување, Републичката самоуправна интересна за-
едница за пензиско и инвалидско осигурување и Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита (учесници на Општествениот дого-
вор), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИУМИ, ПО-
СТАПКА И Н А Ч И Н НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПАРИ-
ЧЕН НАДОМЕСТОК НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ 

НА ГРАЃАНИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на Општествениот договор се соглас-

ни во рамките на своите права и должности да ги 
утврдат критериумите за остварување на правото на 
паричен надоместок, кругот на корисниците, начи-
нот на утврдување на вкупните приходи по член на 
семејството, постапката и начинот на обезбедување 
на средствата за исплата на надоместокот. 

Член 2 
Учесниците на Општествениот договор се соглас-

ни паричниот надоместок поради зголемување на 
цените на прехранбените производи (брашно и леб 
ТИП „850", маслото за јадење и пастеризиранотс 
млеко) и престанувањето на нивното компензирање 
(паричен надоместок) да се исплатува на: 

- работниците во организациите на здружениот 
труд; 

— корисниците на најнискиот износ на пензија 
со заштитен додаток и корисниците на најнизок 
износ на пензија,-

— корисниците на паричен надоместок и парич-
на помош за привремена невработеност; 

— корисниците на социјална помош и други ви-
дови на социјално-заштитни, права; и 

— корисниците на боречко-инвалидска заштита 

Член 3 
Правото за остварување на паричен надоместок 

корисниците од член 2 од овој договор го стекну-
ваат доколку вкупните приходи' по член на семеј-
ството бидат пониски од 30fl/o од просечниот месе-
чен чист личен доход остварен кумулативно во Ре-
публиката во претходниот период. 

Вкупниот месечен приход по член на семеј-
ството се пресметува така што се собираат сите 
приходи на членовите на семејството утврдени во 
членот 4 од овој договор, пресметани за еден месец 
и збирот се дели со бројот на членовите на семеј-
ството. 

Под претходен период се подразбира периодот 
I—Ill , I—VI, I - I X и I—ХЗИ. 

Чистиот личен доход од став 1 на овој член го 
објавува Републичкиот завод за статистика. 

Член 4 
Учесниците на Општествениот договор се соглас-

ни под вкупни приходи на семејството во смисла на 
овој договор да се подразбираат-

— личен доход и надоместоци на личниот до-
ход; 

— пензиски примања, инвалиднина и додатоци 
на пензија; 

— примања по основ на социјална помош; 
— стипендии и кредити,-
— детски додаток; 
— парични надоместоци, и парични помошти на 

невработени лица; ' 
— примања по основ на имот и имотни права; 
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— штедни влогови и приходи по основ на ка-
мати; 

— провизии и игри на среќа; 
— примања по основ на привремена работа во 

странство; 
— примања од вршење на дополнителна стопан-

ска дејност со личен труд; 
— примања по основ на вршење професионал-

на дејност; 
— приходи по основ на вршење земјоделска 

дејност, сточарство, пчеларство и передарство. 
За приходите од став 1 алинеја 2, 3, 4 и 6 на 

овој член, подносителот на барањето доставува по-
тврда, а доколку не остварува таков приход потпи-
шува изјава. 

За приходите од став 1 алинеја 7, 11, 12 и 13 
на овој член подносителот на барањето доставува 
потврда од органот за приходи на општината, од-
носно градот Скопје. 

За приходите од став 1 алинеја 8, 9 и 10 на 
овој член подносителот на барањето доставува писме-
на изјава. 

Член 5 
Паричниот надоместок по еден член во семеј-

ството за месец март 1989 година изнесува 11.700 
динари. 

Валоризацијата на паричниот надоместок во те-
кот на годината ќе се врши на секои три месеци 
врз основа на зголемувањето на цените на произво-
дите утврдени во членот 2 од овој договор. 

Ефектот од зголемувањето на цените на основ-
ните прехранбени производи го утврдува и објавува 
Републичкиот комитет за труд, здравство и социјал-
на политика. 

Член 6 
Правото на паричниот надоместок корисниците 

го остваруваат, и тоа: 
— работниците во ОЗТ и РЗ и во другите само-

управни организации и заедници во која се врабо-
тени; 

-— корисниците на пензии во СИЗ за пензиско и 
инвалидско осигурување; 

— корисниците на паричниот надоместок и па-
ричната помош за привремена невработеност во СИЗ 
за вработување; 

— корисниците на социјални помошти во СИЗ 
за социјална заштита. 

— корисниците , на боречко-инвалидска заштита 
во надлежните општински органи на управата. 

Член 7 
Корисниците од членот 6 став 1 алинеја 1, 2 и 

3 правото на паричен надоместок го остваруваат 
со поднесување на лично барање до стручната служ-
ба во организацијата, односно заедницата. 

Организацијата, односно заедницата од став 1 
на овој член е должна во рок од 10 дена да го 
разгледа барањето и доколку се исполнет^ условите 
за остварување на правото на паричен надоместок 
да ,донесе решение кое ќе го достави до соодветната 
служба за негова исплата и за тоа ќе го извести 
работникот. 

Правото на паричен надоместок се стекнува со 
денот на поднесувањето на барањето. 

Член 8 
Корисниците од член 6 став 1 алинеја 4 и 5 

правото на паричен надоместок го остваруваат без 
поднесување на лично барање по службена должност. 

Член 9 
Исплатата на паричниот надоместок се врши ме-

сечно заедно со исплатата на личните доходи, пен-
зиите односно соодветните парични надоместоци и 
социјални помошти. 

Паричниот надоместок нема карактер на личен 
доход. 

Член 10 
Учесниците на Општествениот договор се соглас-

ни обезбе,дувањето на средствата за исплата на па-
ричниот надоместок да се врши и тоа: 

За работниците во ОЗТ и РЗ: 
— 20% од средствата на ОЗТ во која работни-

кот е вработен; 
— 20% од средствата на општината; 
— 60% од средствата на Републиката. 
За невработените лица и за корисниците на пен-

зиско-инвалидско осигурување од редовните приходи 
на СИЗ. 

За корисниците на основните права на социјал-
ната заштита и боречко-инвалидската заштита од 
средствата на Републиката. 

За стопански недоволно развиените општини 
соодветниот дел. на средствата (став 2 алинеја 2 на 
овој член) ќ е го обезбеди Републиката од своите 
средства. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд, средствата 

за исплата на паричниот надоместок од членот 10 
став 2 алинеја 1, ги обезбедуваат од средствата за 
заедничка потрошувачка, на товар на материјалните 
трошоци во рамките на средствата за општествена 
исхрана, од средствата на Фондовите за заеднички 
резерви кои ќе бидат неповратни и од други извори. 

Член 12 
Учесниците се согласни делот на средствата за 

исплата на паричен надоместок за работниците во 
ОЗТ и РЗ што се обезбедува од средствата на Ре-
публиката да се пренесува на соодветна сметка во 
општината (фонд на солидарност). 

Средствата од став 1 на овој член ги утврдуваат 
општините врз основа на барања од ОЗТ и РЗ од 
своето подрачје. 

Член 13 
Учесниците се согласни ОЗТ и РЗ ѕпотребните 

средства за исплата на паричниот надоместок да ги 
утврдат до ?,о-ти во месецот и за нив да достават 
барање до надлежниот орган во општината. 

Надлежниот орган од став 1 на овој член го 
утврдува Извршниот совет на Собранието на општи-
ната. 

Органот од став 2 на овој член во рок од 5 
дена од поднесувањето на барањето ги префрлува 
средствата на ОЗТ .односно РЗ 

Член 14 
Учесниците се согласни надлежниот орган од 

член 13 став 2 на овој договор да ја следи и кон-
тролира исплатата на паричниот надоместок со што 
ќ е се оневозможи истовремено двојно користење во 
семејството на овој надоместок. 

Член 15 
Учесниците на Општествениот договор се соглас-

ни изменување и дополнување на Договорот да може 
да предложи секој учесник на Договорот. 

Изменувањето и дополнувањето на Договорот се 
врши по истата постапка како и неговото донесување. 

Член 16 
Општествениот договор се смета за склучен кога 

ќе го потпишат овластените претставници на сите 
учесници на Договорот. 

Член 17 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“, а ќе се приме-
нува од 1 март 1989 година 

Учесници во Општествениот договор: 
1. Извршниот совет на Собранието на 

СР Македонија, 
2. Стопанската комора на Македонија, 

3. Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

4. Извршниот совет на Собранието на 
општината ,,Гази Баба“ — Скопје, 

5. Извршниот совет на Собранието на 
општината „Карпош“ - - Скопје, 
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6. Извршниот совет на Собранието на 
општината „Кисела Вода“ — Скопје, 

7. Извршниот совет на Собранието на 
општината „Центар“ — Скопје, 

8. Извршниот совет на Собранието .на 
општината ^,Чаир“ — Скопје, 

9. Извршниот совет на Собранието на 
општинава Берово, 

10. Извршниот совет на Собранието на 
општината Битола, 

11. Извршниот совет на Собранието на 
општината Брод Македонски, 

12. Извршниот совет на Собранието на 
општината Валандово, 

13. Извршниот совет на Собранието на 
општината Виница, 

14. Извршниот совет на Собранието на 
општината Гевгелија, 

15. Извршниот совет. на Собранието на 
општината Гостивар, 

16. Извршниот совет на Собранието на 
општината Дебар, 

17. Извршниот совет на Собранието на 
општината Делчево, 

18. Извршниот совет на Собранието на 
општината Демир Хисар, 

19. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кавадарци, 

20. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кичево, 

21. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кочани, 

22. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кратово, 

23. Извршниот совет на, Собранието на 
- општината Крива Паланка, 

24. Извршниот совет на Собранието на 
општината Крушево, 

25. Извршниот совет на Собранието на 
општината Куманово, 

26. Извршниот совет на Собранието на 
општината Неготино, 

27. Извршниот совет на Собранието на 
општината Охрид, 

28. Извршниот совет на Собранието на . 
општината Прилеп, 

29. Извршниот совет на Собранието на 
општината Пробиштип, 

30. Извршниот совет на Собранието на 
општината Радовиш, 

31. Извршниот совет на Собранието на 
општината Ресен, 

32. Извршниот совет на Собранието на 
општината Свети Николе, 

33. Извршниот совет на Собранието на 
општината Струга, 

34. Извршниот совет на Собранието на 
општината Струмица, 

35. Извршниот совет на Собранието на 
општината Тетово, 

36. Извршниот совет на Собранието на 
општината Титов Велес, 

37. Извршниот совет на Собранието на 
општината Штип, 

38. Републичката самоуправна интересна 
заедница за вработување, 

39. Републичката самоуправна интересна 
заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување, 

40. Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

105. 
Врз основа на член 51, став 1 од Законот за на-

учно-истражувачка дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Републичката 
заедница за научно-истражувачка дејност, Собрание-
то на Заедницата на седницата одржана на 26 декем-
ври 1988 година, во согласност со Собранието на 
СРМ, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
Њ Е Н \ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА-

ТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Заради обезбедување средства за задоволување 

на заедничките потреби во научно-истражувачката 
дејност се определува висината на стапките на при-
донеси и тоа: 

— 0,60% од доходот на основните организации 
на здружениот труд распоредени во области од 01 
до 11 евидентирани во Одлуката за единствена кла-
сификација на дејности („Службен лист на СФРТ" 
бр. 34/76); 

— 0,40% од личниот доход од работен однос 
на работниците во основните организации на здру-
жен труд кои не плаќаат придонес од доходот. 

Член 2 
Основицата за пресм,етување на придонесот од 

член 1, алинеја 1 претставува остварениот доход. 
Основицата за пресметување на придонесот од 

член 1. алинеја 2 претставува бруто личниот дохсѓд. 
Член з 

Во поглед на роковите и начинот на пресметува-
њето, уплатувањето, застареноста и присилната на-

плата на придонесот од доходот ќ е се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данокот од до-
ход на организациите на здружениот труд, а за при-
донесот од личниот доход ќе се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на гра-

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќ е се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 08-2310/1 
28 декември 1988 година 

Скопје 
Заменик претседател на Собранието на 

заедницата, 
Соња Поповска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ' ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КАВАДАРЦИ 
106. 

Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за предучиттишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата Кавадарци на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ 

Член 1 
I За финансирање на основното образование во 

текот на' 1989 година се утврдуваат следните стапки 
на придонеси: 

— ОЗТ од областа на стопанството и нестопан-
ството ќе плаќаат придонес за основно образование, 
по стапка од 6,50% на бруто личниот доход. 

Според согледувањата висината на стапката од 
6,50% нема да може да обезбеди исполнување на 
финансовиот план се заклучи да се врши измена по 
констатираната состојба до 31 март 1989 година. 
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Член 2 
Граѓаните кои остваруваат личен доход од оба-

вување земјоделска дејност ќ е плаќаат придонес 
за основно образование по стапка од 7 % на катас-
тарски доход на земјоделци и неземјоделци и придо-
нес од занаетчиска дејност по стапка од ?0/о на ут-
врдена основица. 

Член 3 
II. За финансирање на општествената заштита 

на децата во текот на 1989 година се утврдуваат 
следните стапки на придонеси: 

— ОЗТ од областа на стопанството и нестопан-
ството ќе плаќаат придонес за општествена заштита 
на децата, по стапка од 2,60% на бруто личниот до-
ход. 

Измените на стапките да се вршат по конста-
тираната состојба со планираните средства до 31 
март 1989 година. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќ е се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 03-52 
1 март 1989 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Живка Гокчев а, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КОЧАНИ 

107. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83),а во врска со член 168 точка 15 од Статутот 
на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Служ-
бен гласник на општината Кочани“ бр. 1/85), Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Кочани, на седницата одржана на 23 февруари 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за здравстве-
на заштита на лицата вработени ка ј приватни рабо-
тодавци на подрачјето на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за 
здравствена заштита не се утврдени основици. 

Придонесот ќе .се пресметува и плаќа месечно 

Член 2 

Основиците за пресметување и плаќање на при-
донесот за здравствена заштита и за утврдување 
на правата од здравствена заштита на лицата врабо-
тени ка ј приватни работодавци, претставуваат, дого-
ворениот нето личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот кој што не може да биде помал 
од загарантираниот личен доход утврден со Закон 

и тоа: 
— за неквалификуваните работници и домашни-

те помошнички 400.000 динари; 
— за полуквалификуваните работници 500.000 ди-

нари; 
— за квалификуваните работници 600.000 динари,-
— за висококвалификуваните работници 800.000 

динари,-

- за работници со висока стручна подготовка 
l.ooo.ooo динари. 

Основиците се утврдени во нето износ. 
Доколку во текот на годината износите предви-

дени во претходниот став останат под износот на га-
рантираниот личен доход, з а основица се зема га-
рантираниот личен доход во СРМ. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката бр. 0203-81 од 25 февруари 
1988 година. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1989 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 0203-120 
23 февруари 1989 година 

Кочани 

Собрание на општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Кочани 

Претседател, 
Благој Ситновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - КУМАНОВО 

108. 
Врз основа на член 75 од Законот за вработува-

ње („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), по овлас-
тување на Собранието на Заедницата за вработување 
— Куманово со одлука бр. 08-2330/5 од 27 декември 
1988 година, Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата за вработување — Куманово, согласно 
член 33 од Статутот на Заедницата за вработување 
— Куманово на седницата одржана на 17 јануари 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на Здружениот труд од стопан-

ството на подрачјето на општина Куманово, стап-
ката на придонесот за вработување за 1989 година, 
ќ е ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи. 

Член 2 
Организациите од нестопанските дејности на по-

драчјето на општина Куманово, стапката на придоне-
сите за вработување-за 1989 година, ќ е ја плаќаат 
по 0,65% од бруто личните доходи. 

Член 3 
Дејноста основно и средно образование во оп-

штина Куманово за 1989 година, ќе плаќаат придо-
нес од бруто личните доходи од работен однос на 
Заедницата за вработување по стапка од 0,33%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина. 

Бр. 09-31/1 
17 јануари 1989 година 

Куманово 
Претседател, 

Борис Кузмановски, с. р. 
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З А Е Д Н И Ц А ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

109. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кумано-
во, Собранието на Општинската СИЗ з а здравствена 
заштита — Куманово, на седницата на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услуги и Со-
борот на делегатите работници — даватели на услу-
ги, одржана на 22 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА Н А П Р И Д О Н Е С ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е ЗА 

1989 Г О Д И Н А 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена з аштита 

на работниците за 1989 година се утврдува во ви-
сина од 9,50% од бруто личниот доход и другите 
примања во ко ја се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена з а ш т и т а од 
5,500/о, 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита ш т о самостојно ги 
утврдува Заедницата 4,00%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена з а ш т и т а 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,50%. 

Основицата з а пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— к а ј обврзници кои ф о р м и р а а т доход — ос-
тварен ДОХОД; 

— к а ј обврзници кои не ф о р м и р а а т доход - -
бруто личен доход и други примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќ е 
се п л а ќ а придонес за здравствена з а ш т и т а з а случа ј 
несреќа на работа, по стапка од 1 % на исплатен 
надоместок. 

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ци на пензиЈа, СИЗ на пензиско и инвалидско оси-
гурување на Македонија го п л а ќ а по стапка што 
одговара на нето стапката на бруто стапката од 
член 1 став 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Посебен придонес за користење на здравствена 

заштита во странство, з а работници испратени во 
странство од основните организации на здружен 
труд, деташирани работници, се определува со стап-
ка од 20% од утврдена основица. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и п л а ќ а а т обврз-

ниците на начин утврден со закон, Статут, оваа од-
лука и други општи акти на Заедницата . 

Член 6 
Со оваа одлука се' продолжува важноста на Од-

луката бро ј 03-2150 од 24 декември 1987 година обја-
вена во „Службен весник на СРМ“ б р о ј 8/88). 

Член 7. 
Оваа одлука влегува во сила со денот н а обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 03-2048/1 
22 декември 1988 година 

Куманово 
Заменик претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

110. 
Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 

4 од Законот за здравствена з а ш т и т а („Службен 
весник на СРМ“ бро ј 10/83) и член 148 став 1 точка 
6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Куманово, на седницата на Соборот на 
делегатите земјоделци — корисници на услуги и 
Соборот на делегатите работници — даватели на 
услуги о д р ж а н а на 22. декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА Н А СТАПКИТЕ И И З Н О С О Т Н А 
П Р И Д О Н Е С И Т Е ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

З Е М Ј О Д Е Л Ц И Т Е ЗА 1989 Г О Д И Н А 
I 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите з а здравствена з аштита на ко-
рисниците — земјоделци на подрач јето н а Општина 
ската СИЗ за здравствена з аштита — Куманово, 

Член 2 
Корисници — земјоделци ги п л а ќ а а т следните 

придонеси за здравствена з а ш т и т а : 
1. — за корисници — зем јоделци кои имаат соп-

ствена з е м ј а (катастарски приход) : 
а) по стапка од 14'% од катастарски приход; 
б) по 10.000 динари годишно з а секој член на 

семејството; 
2. з а корисници — зем јоделци кои немаат соп-

ствена з ем ја се занимаваат со земјоделска деј-
ност се п л а ќ а по 16.000 динари по семејство. 

Член 3 
Средствата ш т о ќ е се остварат од придонесот за 

здравствена з аштита на земјоделците се распоре-
дуваат : 

— 6 0 % за задолжителни видови на здравствена 
заштита,-

— 4 0 % за правата од здравствена з а ш т и т а што 
самостојно ја утврдува заедницата . 

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

њето на согласност на Собранието на општина Ку-
маново, а ќ е се применува од 1 ј ануари 1989 годи-
на. Истата ќ е се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 03-2049/1 
22 декември 1988 година 

Куманово 
З а м е н и к претседател, 

Ана Цветковик , с. р. 

1 1 1 . 
Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ з а здравствена заштита 
— Куманово, на седницата на Соборот на делега-
тите работници — корисници на услуги о д р ж а н а на 
22 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А И З Н О С И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И -

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А О Д Д Е Л Н И 
К А Т Е Г О Р И И Л И Ц А , ЗА 1988 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат износите на при-

донесите за здравствена з а ш т и т а на одделни катего-
рии лица вон работен однос, а се корисници на 
здравствена заштита . 

Член 2 
Придонесите за здравствена з а ш т и т а з а одделни 

категории лица - корисници на здравствена зашти-
та вон работен однос, се п л а ќ а а т и т о а : 
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1. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствена заштита, а кои се пријавени на за-
должителни видови на здравствена заштита од рп-
штина Куманово, во износ од 4.000 динари; 

2. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствена заштита, кои покра ј задолжителните 
видови здравствена заштита се пријавени од општи-
ната да користат и други права од здравствена за-
штита, во износ од 7.000 динари,-

3. за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во 
земјата и во странство кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 11.000 динари; 

4. за лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос ќ е ги упати како свои стипенди-
сти на практична работа во друга организација за-
ради стручно оспособување или усовршување, во 
износ од 11.000 динари; 

5. за лицата корисници на основните права на 
социјална заштита според посебни прописи, во износ 
од 10.ооо динарит-

е, за брачен другар на умрениот корисник -
работник или со него изедначено лице од член 30 
од Законот за здравствена заштита, во износ од 
15.000 динари. 

Член 3 
Во месечни износи се плаќаат и придонесите 

во случај повреда на работа и заболувања од про-
фесионални болести, за : 

1. учениците во среднонасочено образование и 
студентите на вишото и високото образование за 
време траење на практичната работа во врска со 
наставата, во износ о“д 4.000 динари; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции, кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени во случај на ин-
валидност, во износ од 4.000 динари,-

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, во износ од 4.000 динари,-

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и 
општествена самозаштита, припадници на територи-
јална одбрана и цивилна заштита, за време на обу-
ка, оспособување и вршење на должност, во износ 
од 4.000 динари ; 

5. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време, во износ од 4.000 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање, преквалификација што ги организира и упа-
тува Заедницата за вработување, како и лицата на 
професионална рехабилитација или школување во 
соодветни ОЗТ, во износ од 4.000 динари,-

7. лицата учесници во активностите при при-
родни и други тешки несреќи и активности при про-
тивпожарна заштита, во износ од 4.000 динари,-

8. лицата кои се прогласени за врвни спортисти, 
во износ од 4.000 динари,-

9. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице, 
ќ е укажат помош на овие органи за вршење на нив-
ните должности за време на укажување на таква 
помош според содветни прописи во износ од 4.000 
динари,-

10. лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор, во износ од 1.500 ди-
нари,-

11. лицата кои учествуваат во спортски натпрева-
ри организирани од самоуправни организации и за-
едници, општествено-политички, спортски и други 
организации, во износ од 4,ооо динари. 

Член 4 
Придонесите од член 2 и член з од оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува за време поку-

со од еден месец, за се^ој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот, 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се 
применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 03-2050/1 
22 декември 1988 година 

Куманово 
Заменик претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

112. 
Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Куманово, на седницата на Соборот на делега-
тите работници — корисници на услуги и Соборот 
на делегатите — даватели на услуги одржана на 
22 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ПРИ-

ВРЕМЕНО НЕВРАБОТЕНИ, ЗА 1989 ГОДИНА 
^ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува стапката на при-

донесот за здравствена заштита на лицата привре-
мено невработени, а се корисници на здравствена 
заштита и тоа: 

— за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат на надлежната Заедница за вработува-
ње, а примаат материјално обезбедување и за ли-
цата привремено невработени додека се пријавуваат 
на надлежната Заедница за вработување, Општин-
ската заедница за вработување е должна да обез-
беди средства, во висина од 120/0 од вкупно оства-
рен приход на Заедницата ко ј ќ е се наплатува ме-
сечно. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 03-2052/1 
22 декември 1988 година 

Куманово 
Заменик претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХ-
НИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊ-Е -

КУМАНОВО 

113. 
Согласно член 26 точка 7 од Статутот. на Оп-

штинската , СИЗ за култура, физичка култура, тех-
ничка култура и информирање — Куманово, Собра-
нието на Заедницата на редовната седница одржана 
на 29 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за финансирање на ОСИЗ на култура, фи-
зичка култура, техничка култура и информирање — 
Куманово, во 1989 година. 

Член 2 
Стапките' на придонесите изнесуваат: 
1. придонес од доход (стопанство) — 1,20%; 
2. придонес од личен доход од (нестопанство) 

- 1,20%; 
3. придонес од личен доход од вршење земјо-

делска дејност — 0,80%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и нестопанска дејност - з % . 
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Член 3 
За извршување на оваа одлука ќ е се грижат 

СОК — филијала — Куманово и Управата за при-
ходи при СО Куманово. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Со влегувањето' во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 08-385/1 од 25 декември 
1987 година објавена во „Службен весник на СРМ“ 
бр. 8/88 од 18 март 1988 година. 

Бр. 08-275/1 
29 декември 1988 година 

Куманово 
Претседател, 

дипл. прав. Трајан Петровски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

114. 
Врз основа на член 25 алинеја 9 од Статутот на 

ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Ку-
маново, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Куманово, на седницата одр-
жана на 27 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А ! 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО, ВО 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите за фи-

нансирање на дејноста на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита 
на децата — Куманово, за 1989 година и тоа како 
следува.-

1. придонес од личен доход од ,работен однос, 
по стапка од 5,50% за основно образование; 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 1,5О0/о за општествена заштита на де-
цата; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,40% за основно образование; 

4. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,10% за општествена заштита на 
децата; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 6% за основно образование,-

6. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 1% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќ е се применува од 1 јануари 1989. година 
и ќе се објави во „Службен весник .на СРМ“. 

Бр. 08-493/Х/Х-1 
27 декември 1988 година 

Куманово 

Претседател, 
С. Стојковска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

115. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
9/78) член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
Општинската СИЗ за социјална заштита на општина 
Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за со-
цијална заштита — Куманово, на својата седница 
одржана на 29 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИН-

СКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА КУМАНОВО, ЗА 1989 

ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 

плаќаат основните организации на здружениот труд 
од доходот и работните луѓе од личните доходи, 
заради обезбедување средства на Општинската СИЗ 
за социјална заштита на општина Куманово. 

Член 2 
Во 1989 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесот: 
1. 0,46% од доходот на основните организации 

на здружениот труд; 
2. 0,40% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
3. 0,30% од личен доход од земјоделска де јности 
4. 1,50% од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност. 
Член 3 

Средства што ќ е се остварат по стапка од 
0,40% од доводот на основните организации на здру-
жениот труд се наменуваат за : ' 

— о,38'% за основните права од социјална заш-
тита - постојана парична помош и домска зашти-
та и 

—- О,08% за други права од социјална заштита. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1989 
година. 

Бр. 08-115 
29 декември 1988 година 

Куманово 
Претседател, 

Станче Младеновиќ с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за утврдување пра-

во на сопственост на недвижен имот по тужбата на 
тужителот Стојчевски Миливоја од Скопје, со стан 
на ул. „14 Бригада“ бр. 16. нас. Драчево, против ту-
жените Пантојџиева Ш е ф к и ј а од Скопје, и Тарзанка 
Мустафова и Ремзија Мустафова на привремена ра-
бота во Франција, со непознато место и адреса на 
живеење. Вредност на спорот 500.000 динари. 

Се повикуваат тужените Тарзанкз и Ремзија Му-
стаф о ви да се јават во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас во овој суд или, пак во истиот 
рок да ги достават своите точни сегашни адреси на 
живеење. 

Доколку не се јават во овој рок од 30 дена на 
истите во смисла на член 84 од ЗПП ќ е им биде 
поставен привремен старател ко ј ќ е ги штити нив-
ните права и интереси до правосилното окончување 
на овој спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
3800/86, (44) 
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Пред овој суд е заведена постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Рамадани Елез од 
Скопје, сега на привремена работа во Белгија, заста-
пував од неговиот полномошник, адвокат Кочовски 
Ванчо од Скопје, против тужената Рамадани Ресмија 
од Скопје, моментално на привремена работа во Гер-

.манија, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Рамадани Ресмија во рок 

од 30 дена, да ја достави својата точна адреса на жи-
веење или во овој рок; да се јави во судот. Во спро-
тивно, во смисла на одредбите од член 84 став 4 од 
З П П на истата ќ е и биде поставен привремен застап-
ник во оваа постапка кој ќе ги штити нејзините пра-
ва и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
479/Ѕ9. (47) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за сопственост, по тужбата на тужителот Имери 
Ибраим од с. Вешала, против тужените Салихи Су-
лејман а Ариф и Хасипи Сулејмана Риза и двајцата 
од Тетово, ул. „Борче Кочовски“ бр. 22, а сега со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Салихи Ариф и Хасипи 
Риза да се јават во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во судот да достават адреса или да овлас-
тат полномошник кој ќе ги застапува во оваа пос-
тапка. Во спротивно, по истекот на овој рок судот 
преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќ е им 
постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 225/89. 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Мухареми Џабир 
од с. Челопек, против Мустафаи Џабир, и други, од 
с. Челопек. Вредност на спорот lo.ooo.ooo динари. 

Се повикува тужениот Џабир Мустафаи од с. Че-
лопек, сега со непозната адреса во Австралија, да се 
јави во рок од зо дена во овој. суд или постави свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на овој 
рок судот ќ е му постави привремен старател ко ј (ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 333/89. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 54 од 20. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1115-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар , Ј о с и ф Јоси-
фовски“, Ц. О., Гевгелија, ул. „Гевгелиски партизан-
ски одреди“ бб, со следните податоци: Се брише 
Василев Андон. в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Смилков Петко, в. 
д. директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 54/89. (44) 

-- Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 379 од 30. XII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2287-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
ф и р м а : Занаетчиска задруга „Занает Брод“, О. Сол. 
О., Македонски Брод, ул. ,,Маршал Тито“ бб. 

Занаетчиската задруга е основана на основачкото 
собрание од 22. I. 1938 година. Задругата е орга-
низирана со самоуправна спогодба за здружување 
во задруга усвоена и потпишана од основачите на 
22. I. 1988 година, а согласно Законот за вршење 

стопанска дејност,„ со самостоен личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 30/87). 

Задругата е основана од следните основачи: По-
повски Јован, Целески Драге, Целеска Мирјана и 
Чаков ски Зоран. 

Основна дејност: 13 — браварска,- 42 — електро-
инсталатерска; и 174 — ѕидаро-фасадврска. 

Задругата во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на десеткратниот износ од здружениот влог 
ко ј изнесува 100.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Целески Драге, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 379/88. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1374/88 од 30. I. 1989 година, на 
регистарска влошка бр. 2-9-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар прохчената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Лешница“, Р. О., с. Локвица, Македонски Брод, со 
следните податоци: Досегашниот в. д. директор, Мо-
мировски Стојан, се именува за директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1374/88. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 45 од 30. I. 1989 година, па регис-
тарска влошка бр. 2-2288-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
станбената з а д р у г а ' под ф и р м а : Станбена задруга 
„Неготино“; О. Сол. О., Неготино, ул. „Фемо Кула-
ков“ — 60. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 29. X. 1988 година и со самоуправната спогодба 
за здружување на трудот од следните задругари: 
Пецов Драги, Перов Илија, Колев Стојан, Ристов 
Ванчо, Трајков Ристо, Камчев Ангел, Личев Стојан, 
Сакалиев Мицко, Јованов Владо, Петровски Душко, 
Трикиќ Олга, Дуков Тодор, Недев Бранко, Атанасов 
Диме,, и Недев Ристо. 

Основни дејности: 1. вршење на инвеститорски 
работи за изградба на семејни станбени згради и 
станови, како и деловни простории, доколку истите 
се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат 
и становите на членовите на станбената задруга; 

2. организирање на штедење за стан за членовите 
на задругата,-

3. купување на станбени згради и станови, како 
и деловни простории доколку истите се предвидени 
во станбената зргада во која се наоѓа и станот на 
членот на станбената задруга заинтересиран за вр-
шење на дејност со личен труд, од општествено 
правни лица за потребите на своите членови. 

4. набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови; 

5. одржување на станбени згради и станови на 
членовите на станбената задруга. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка и во свое 
име и за сметка на своите членови. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат ограниче-
но солидарно задругарите со висината на трикрат-
ниот износ на влогот од 50.000 динари односно 150.000 
динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Недев Ристо, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 45/89. (47) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 63 од 25. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1999-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здружената самоуправна интересна 
заедница на станувањето на град Скопје, Ц. О., 
Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 138, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Дилевски 
Петар, в. д. секретар, а се запишува новиот застап-
ник Карапетров Коста, секретар, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 63/89. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1414 од 30. XII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1889-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и поблиг-
ката адреса со следните податоци: Се запишува про-
мената на седиштето и поблиската адреса на Гра-
дежно занатската задруга „Пелистер", Р. О., ул. 
„Невена Георгиева“ бр. 2, Скопје, се менува во 
иднина ,ќе гласи: Градежно занатска задруга „Пе-
листер" Р. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, 
во просториите на Педагошката академија „Климент 
Охридски“. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1414/88. (50) 

скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичкиот центар за унапредува-
ње на земјоделството „Скопје“, Ц. О., Скопје, ул. 
„Босна и Херцеговина“ бб, Бутел — барака 5, со 
следните податоци : Се брише досегашниот застап-
ник Груевски Борис, директор, а се запишува Петров 
Владо, в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 49/89. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 20 од, 11. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2111-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здружената самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата на 
град Скопје, ц. о., ул. „50 Дивизија“ бр. 6 — Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Јован Петровски, секретар, а се запишува но-
виот застапник Живко Новески, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 20/89. (49t 

Окружниот стопански суд^ во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 44 од 26. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-12-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствениот дом на Скопје, со 
Н. Сол. О, на ООЗТ ул. „Цветан Димов“ бб - Скопје, 
ООЗТ за примарна здравствена заштита „Чаир“ со 
н. сол. о. ул. „Ферид Бајрам“ бб, Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Драго-
љуб Јаниќиевиќ, в. д. управник, а се запишува 
новиот застапник Левтер Антов, управник без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 44/89. (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр“. 40 од 26. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-22-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет О. Сол. О. 
со ООЗТ Скопје, при Универзитетскиот центар за 
медицински науки ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ 
Клиника за очни болести Скопје, ул. „Водњанска" 
бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник проф. д-р Вера Стојчевска, в. д. директор, 
а се запишува новиот застапник доц. д-р Заге Бу-
жаровски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4Q/89. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 30 од 2. II. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2046-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Гра-
дежната занаетчиска задруга услужна задруга „Пи-
рин“, Р. О., Скопје, „20 Октомври“ бр. 28, со след-
ните податоци: Се запишува проширувањето на деј-
носта: проектирање на градежни објекти; друго про-
ектирање — проектирање во шумарство и из-
работка на шумско стопански основни и изведување 
завршни инсталациони работи во градежништвото и 
поставување и поправка на внатрешни водоводни, 
канализациони и парно грејни инсталации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 30/89. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 62 од 26. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1499-6-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на становање на град Скопје, Ц. О. Скопје, Основна 
заедница за деловен простор, Ц. О., Скопје, ул. 
„Пиринска“ бр. 138, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Петар Дилевски, секре-
тар, а се запишува новиот застапник Карапетров 
Коста, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 62/89. “ (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1233 од 30. XII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2286-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето со 
следните податоци: Електро монтажна инсталатерска 
услужна задруга „Херц“ — О. Сол. О. — Скопје, ул. 
„Илинденска“ бб, општина Карпош. 

Оваа задруга е организирана со самоуправна 
спогодба за здружување на трудот усвоена на ре-
ферендум и потпишана од основачите на 1. XI. 1988 
година согласно со Законот за вршење сто-
пански дејности со самостоен личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 30/87), а од следните осно-
вачи: Дамјановски Бошко, Дончевски Славчо и Пал-
чевски Душко. 

Основна дејност: 050301 — инсталациони завршни 
работи во градежништвото поправка на внатрешни 
електрични инсталации. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. За обврс-
ките на задругата одговараат и основачите во виси-
на на здружениот влог а кој изнесува 300.000 дина-
ри за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Дамјановски 
Бошко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1233/88. ' (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 49 од 26. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-245-0-0-0, ја запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1372/88 од 13. I. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-653-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар на привремените мерки на опште-
ствената' заштита и промената на застапникот на Ра-
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бочната организација за прикажување на филмови 
„Градски кина“ — Тетово, со следните податоци: Се 
запишуваат привремните мерки на општествената 
заштита и привремениот орган — управник Живко 
Видоески, а се брише досегашниот застапник Бран-
ко Костовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1372/88. (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1210/88 од зо, I. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-654-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар привремените мерки и промената на 
лицето овластено за застапување — привремен уп-
равник на Музејот на тетовскиот кра ј — Тетово, 
Ц. О., ул. „Ново Село“ бб. со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Надица Гераси-
мовска, в. д. директор, а се запишуваат привремени 
мерки и лицето овластено за застапување Велимир 
Лешниковски, привремен управник без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1210/88. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1457/88 од 23. I. 1989 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-5-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Карабунар" 
Р. О., с. Камењане — Тетово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Исмаили Ружди, 
директор, а се запишува новиот застапник Меме-
ти Шериф, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1457/88. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1326/88 од 6. II. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1736-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Земјоделската задруга „Антигона“, Р. О., Де-
мир Капија, со следните податоци: 

Се запишува споредната дејност со: 
070212 — зеленчук овошје и преработка; 070214 

— добиток и живина; 
070223 — метални и електротехнички стоки; 
070224 — градежен, санитарен и инсталационен 

материјал. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1326/88. (60) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 21 од 2. И. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2289-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Младинската задруга 
под ф и р м а : Младинска задруга „Куманово“, со Ц. 
О., Куманово, ул. „Тане Георгиев“ бб. 

Младинската задруга е основана со самоуправна 
спогодба за основање на задругата од 24. XII. 1988 
година, од следните основачи: Крстевски Момчило, 
Михајловиќ Оливера.. Елезовска Сузана, Петровска 
Станка, Стефановска Виолета, Божиновска Славица, 
Цветановски Момчило, Јаневска Трајанка, Маниќ Ра-
дован, Арсовски Марјан,' Зарковски Љупчо, Стефа-
новска Валентина, Алексиќ Оливера, Стаменова Та-
ња, Веселиновски Стојадин, Колевски Сокица, Крс-
тевска Славица, Павловиќ Зорица, Алексиќ Јасмина, 
ЈовчеЕСка Весна, Митровиќ Јадранка, Лазаревска Ели-
забета, Спасовска Весна, Цветковски Живко, Бобан 
Додевски, Митровиќ Ивица, Милановски Горан, Са-
шо Димитровски, Јакимовска Ј ана и Љатифи Бу-
јар. 

Основни дејности: Задругата врши повремени и 
привремени работи за кои според прописите за ра-
ботните односи не се засновува работен однос и 
тоа: 

1. работа која со оглед на процесот на трудот 
не се врши како постојана и непрекината работа, а 
трае најдолго зо работни дена; 

2, работа во организација која може да трае 
подолго од 30 дена, но не повеќе од 60 дена во 
една календарска година во следните случаи: работа 
во комисии кои се формираат врз основа на закон и 
други прописи; аквизитерски, инкасаторски работи 
кои се вршат повремено; повремени изведувања на 
наставата на курсеви и семинари; краткотрајно днев-
но набљудување и мерење на теренски станици во 
метеорологијата и хидрологијата; повремени помош-
ни работи на теренските работи во геодетската деј-
ност и геолошките, археолошките, педолошките и 
слични истражувања; повремени изведувања на кул-
турно уметнички и забавни програми освен во угос-
тителството ако таквиот труд на изведување не им 
претставува редовно занимање продажба на среќки, 
печат и повремени публикации; примања на упла-
ти за спортска прогноза, лото и томбола надвор од 
просториите на организацијата работа во социјално-
хуманитарните организации што ја вршат членовите 
на тие организации; сезонска продажба на земјо-
делско прехранбени производи,- предмети од домаш-
на изработка, сувенири и други предмети од турис-
тички карактер ако се вршат на привремени про-
дажни шеста: вршење статистички истражувања и 
ш и ф р и р а њ а на посебни извештаи, повремено или 
привремено вршење на работни задачи во земјо-
делството и шумарството; 

3. повремени или привремени работи се сметаат 
и работите кои се вршат ка ј работодавецот. 

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

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

Лице овластено за застапување е Обрадовска Ма-
рина, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 21/89. (61) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 73 од 8. И. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2291-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под ф и р м а : Градежно-занаетчиска задруга 
„Иднина“, Р. О. Скопје, ул. „III Македонска бри-
гада“ бб. 

Задругата е основана со одлука на работните 
луѓе од 26. XII. 1988 година и Самоуправната спо-
годба за здружување на работните луѓе во Задру-
гата од 11. I. 1989 година. 

Основачи на задругата се следните работни лу-
ѓе: Делче Арсоски, Базеркова род. Кузмановска До-
брила и Тенчева Лилјана, сите од Скопје. 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерска, армирачка, 
тесарска, покриварска, паркетарска, молеро-фарбар-
ска, изолатерска, гипсарско-штукомерачка (изработ-
ка и ставање подови со вештачки смеси), печкарска-
керамичарска (за поставување на печки и плочки), 
терацерска (облагање на површини со терацо), инста-
латерска за водовод, гасни постројки и канализација. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Задругата за обврските спрема трети лица во 
правниот промет одговара цело,сно со целиот свој 
имот. За обврските на задругарите емчат и задруга-
рите во висина на здружениот емствен влог ко ј из-
несува 100.000 динари и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Делче Арсоски, 
в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 73/89. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 41 од 8. II. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2293-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на работната заедни-
ца под ф и р м а : Фудбалски клуб „Вардар“ — Скоп-
је, Работна заедница за вршење на стопански деј-
ности: Н. Суб. О. — Скопје, Кеј „12 Ноември“, кула 
1/2-5. 
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Работната заедница е основана со Самоуправна 
спогодба од 27. III. 1984 година. Основач е Фудбал-
скиот клуб „Вардар“ Скопје. 

Основни дејности: 
110302 — услуги на реклама и економска про-

паганда; 
110309 — неспомнати услуги во областа на про-

метот со стоки и во сообраќајот. 
Споредни дејности: 110202 — лотарија и обло-

жување — томбола. 
Работната заедница во правниот промет со тре-

ти лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица Работната заедница одговара со сите 
свои средства. 

За обврските на Работната заедница одговара 
неограничено супсидијарно и Фудбалскиот клуб „Вар-
дар“ — Скопје. 

Лице овластено за застапување е Часлав Божи-. 
новски, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 41/89. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 52 од 25. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-107-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за згрижу-
вање, воспитание и образование „Братство Единство“, 
Ц. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Василевска Нада, директор, а се запишува новиот 
застапник Кировска Јелена, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 52/89. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 989/87 од 28. XII. 1988 година, на 
регистарска влошка бр. 2-1823-0-0-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирмата истапува-
ње и пристапување на членови и проширување на 
основната дејност со следните податоци: Се запишу-
ва промената на фирмата на Градежно-инсталатер-
ската задруга . „Градбамонт", ул. „Марко Цепенков“, 
бб — Скопје и во иднина ќе гласи.- Градежно-про-
изводна инсталатерска задруга „Градбамонт", Р. О., 
Скопје, ул. „Марко Цепенков“ бб, Скопје. 

Истапување на следните членови од задругата: 
Ангеловски Васко, Биљановски Шабан, Икономовски 
Слободан и Вукелиќ Слободан. 

Пристапување на нови членови во задругата: 
Белковска Љиљана и Антиќ Миодраг. 

Се запишува проширувањето на дејноста: каме-
норезачка и изработка на вештачки камен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 989/78. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 95 од 6. II. 1989 година, на регис-
тарска - влошка бр. 1-2036 0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и проширу-
вањето на дејноста со споредна дејност со следните 
податоци: Се запишува промената на фирмата на 
РО Градежен дрвопреработувачки училишен центар 
„Здравко Цветковски“ Ц. О., Скопје, ул. „Партизан-
ски одреди“ бр. 91, се менува и во иднина ќе гласи: 
РО Градежен училишен центар „Здравко Цветков-
ски“ Ц. О. - Скопје, ул. „Партизански одреди“ 
бр. 91. 

Се запишува споредната дејност со-. 110406 — 
испитување на градежен материјал и земјиште (оп-
ф а ќ а лабораториско испитување); 

110402 — изработка — проектирање на градеж-
на техничка документација; 

110403 — изработка на техничка документација 
(проектирање), освен градежна; 

110405 — извршување премер и изработка на ка-
тастар на земјишта, катастарско класирање и бони-
тирање на земјиштето, изработка на оригинали на 
планови и карти, изработка на катастар на водови 
и подземни објекти и други геодетско-катастарски 
работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 95/89. (69) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр, 5 од 6. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 681 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — Охрид, со следните податоци-. Лице 
овластено за застапување на РО е Васка Неделкоска, 
в. д., директор. 

Му престанува овластувањето на Кире Маленко. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 5/89. (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 16 од 30. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1579-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здружената самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита на град Скопје, Ц. 
О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Копачев д-р Драгослав, претседател на изврш-
ниот одбор, а се запишува новиот застапник Ристе 
Стефановски, претседател на Извршниот одбор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 16/89. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 12 од 30. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2135-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Монтажно-инсталатер-
ската задруга „Мак-монт", Р. О., Скопје, ул. „Сава 
Ковачевиќ“ бр. 47-5/9, со следните податоци: Досе-
гашниот в. д. директор Јосифовски Драги, се запи-
шува како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 12/89. (66) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 17 од 30. I. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Меѓуопштинскиот центар за социјална заш-
тита работа на општините во град Скопје со Ц. О., 
ул. „Партизански одредби“ бр 48-а, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Михајло 
Доревски, директор, а се запишува новиот застапник 
Добринка Цибрева, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 17/89. , (67) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 28 од 4. II. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-16, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено з а заста-
пување на РО на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Мир-
че Ацев“ с. Лажани, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување е Котески Ице, претсе-
дател на привремен одбор. 

Му престанува овластувањето на Настоски Димче. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 28/89. (71) 
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,ВО ИЗДАНИЕ НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

ќе излезе од печат новата збирка на прописи која 
содржи: 

1. ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА, 

2. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА, 

3. ПРАВИЛНИК ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОСПОСОБУ-
ВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ПОЛА-
ГАЊЕ ИСПИТ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВО-
ЗИЛА И 

4. ПРОГРАМА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО НА ВОЗАЧИТЕ ЧИЕ ЗАНИ-
МАЊЕ Е УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И 
НА ПРИВАТНИ АВТОПРЕВОЗНИЦИ. 

Збирката ќе им послужи и на сите учесници 
во сообраќајот, а пред се на возачите и оние кои 
се оспособуваат за возачи, на школите кои обучуваат 
возачи, на Училиштето за внатрешни работи, на ав-
то-мото друштвата, на сојузите на возачите и дру-
гите образовни институции од овие области, како 
и на организациите на здружениот труд, на авто 
сообраќајните претпријатија и претпријатијата на 
градскиот сообраќај, на инспекциските органи и ор-
ганите за внатрешни работи, на јавните обвинители, 
судиите, судските вештаци, адвокатите, студентите 
на сообраќајниот, градежниот и правниот факултет, 
на старешините во ЈНА, како и на сите други заин-
тересирани органи и организации што се занимаваа! 
со проблемите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата. 

Во збирката накусо ќ е се даде осврт на основ-
ните новини содржани во овие прописи, а во самиот 
текст на видлив начин ќе се означат новите реше-
нија содржани во прописите, како и регистар. 

Во подготовка е и збирката на сојузни прописи 
во која се содржани: 

1. ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, 
2. ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО, 

3. ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И 
4. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ. 

За секој од споменатите закони ќе се даде кус 
приказ за најзначајните новини, а едновремено ќе 
биде приложен и регистар на поимите со означува-
ње на членовите на законот, како и содржина на 
законите. 

Оваа збирка корисно ќе им послужи на сите 
заинтересирани правни и физички лица во врска со 
остварувањето на општествено-економските односи, 
како и за вкупниот развој на социјалистичкото само? 
управно општество и остварувањето на програмата на 
стопанската реформа. 

Збирките ќе излезат од печат во втората поло-
вина на 1989 година. 

Врз основа на член 27 од Законот за судовите 
за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), 
Собранието на општина Кочани 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Општинскиот 

суд за прекршоци 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите по 

член 25 од Законот за судовите за прекршоци треба 
да поднесат пријави до Собранието на општина 
Кочани — Комисија за прашањата на изборот и 
именувањето во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

СОДРЖИНА 
122. Наредба за определување на месечниот 

износ на висината на цивилната инвалид-
нина на цивилните инвалиди од војната 
во 1989 година — — — — — — — 

123. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Физика за VIII одделение — — 

124. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за II одделение — — — 

125. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Информатика и сметачи за VIII 
одделение — — — — — — — — 

126. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Историја за VIII одделение. — — 

127. Решение за одобрување употреба на- учеб-
никот Алати, машини и уреди за I го-
дина на дрвопреработувачката струка — 

128. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Општо поледелство — — — — 

129. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Специјално поледелство — — — 

130. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за VII и VIII одделение 
за ученици со лесна ментална ретарда-
ција - - - - - - - - -

131. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за V и VI одделение за 
ученици со лесна ментална ретардација 

132. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 115/88 од 1 февруари 1989 година 

133. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 170/87 од 8 февруари 1989 година 

134. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 175/88 од 15 февруари 1989 година 

135. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 82/88 од 8 февруари 1989 година 

136. Општествен договор за обезбедување сред-
ства, критериуми, постапка и начин на 
остварување на паричен надоместок на од-
редени категории на граѓани за 1989 го-

105. Одлука за утврдување , на начинот на 
обезбедување на средства за задоволува-
ње на заедничките потреби во научноис-
тражувачката дејност — — — — — 

106. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите — — — — — — — 

107. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на лицата вработени 
ка ј приватни работодавци за 1989 година 

108. Одлука за одредување стапка на придо-
нес за вработување за 1989 година — — 

109. Одлука за утврдување стапка на придо-
нес за здравствена заштита на работни 
ците за 1989 година — — — 

110. Одлука за висината на стапките на из-
носот на придонесите за здравствена за-
штита на земјоделците за 1989 година — 

111. Одлука за утврдување на износите на при-
донесите за здравствена заштита на од-
делни категории лица за 1988 година — 

112. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на лицата 
привремено невработени за 1989 година — 

113. Одлука за висината на стапките на при-
донесите за 1989 година — — — — — 

114. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите за финансирање на дејноста 
на Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилиитно и основно во-
спитание и образование и општествена за-
штита на децата — Куманово, во. 1989 
година — — — — — — — — — 

115. Одлука за утврдување на придонесите на 
Општинската СИЗ за социјална заштита 
на општината Куманово, за 1989 година 
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