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

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

644. 
Врз основа на член 79, став 2 од Законот за 

шумите („Службен весник на СРМ" бр. 20/74 и 15/86) 
и член 29, став 1, точка 2 од Законот за ловство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/73, 17/73 и 26/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

645. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), а во врска со 
член 134, став 2 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 66/85), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА 

ШАР ПЛАНИНА ЗА ШУМСКИ РЕЗЕРВАТ И 
ЛОВИШТЕ 

Шумските предели на Шар Планина се прогла-
суваат за шумски резерват и ловиште во следниве 
граници: 

Север — од тригонометарот 2408 на границата 
со САП Косово оди во правец на исток на кота 
2106 (Кара Никола), потоа спрема југ на кота 1608, 
се спушта до кота 1178 на река Пена, од каде по те-
чението на реката излегува на, кота 1050 под селото 
Бродец. 

Исток — од кота 1050 оди во правец југозапад 
до кота 1411 (Торец) потоа преку Оливадска Планина 
излегува на кота 1845 (Попова Шапка), го заобиколу-
ва од јужната страна Спорт ско-рекреативниот центар 
„Попова Шапка" и излегува на кота 2051, потоа оди 
на г о т а 1980 (Карпа) и кота 2167. 

Југ — од кота 2167 оди спрема југозапад до ко-
та 2231 (Кара Бунар), свртува спрема југ преку кота 
1591, тригонометарот 2662 (Брустовец) до кота 2122, 
го заобиколува Црно Езеро и оди во правец на за-
пад до кота 2542, на границата со САП Косово. 

Запад — од кота 2542 оди по границата на САП 
Косово преку котите 2410, 2,595, 2610, 2332, 2365, 2312, 
2411, 2467, 2494, 2478, 2473 ДО тригонометарот 2408. 

И 
Стопанисувањето со шумскиот резерват и Ловиш-

тето се врши со шумско-стопанска и ловно-стопанска 
основа кои се донесуваат во согласност со Законот за 
шумите и Законот за ловство. 

III 
Со шумскиот резерват и ловиштето ќе стопани-

сува работната организација Шумско-индустриски 
комбинат „Јелак" — Тетово. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 226/6 
6 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА 
1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите ут-

врдени за потребите на општествените дејности и на 
општествените организации од Републиката за 1986 
година („Службен весник на СРМ" бр. 22/86), во чле-
нот 2, точка 1 износот: „1. 190.385.000" се заменува 
со износот „793.590.000", а во точка 2, износот.-
„238.077.000", СО ИЗНОСОТ „39.679.500", ВО точка 3, И З -
НОСОТ: „76.718.700", со износот „58.196.600", во точка 
5, ИЗНОСОТ: „105.812.000", СО ИЗНОСОТ „66.132.500", ВО 
точка 7 ИЗНОСОТ: „13.226.500", СО ИЗНОСОТ „5.290.600", 
ВО точка 8, ИЗНОСОТ: „105.812.000" СО ИЗНОСОТ 
„79.359.000" И ВО точка 11 ИЗНОСОТ: „423.248.000", СО 
ИЗНОСОТ „1.111.026.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 20 ноември 1986 година. 

Бр. 23-1897/1 
24 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

646. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за нај-

високите износи на патниве, дневните и другите тро-
шоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81), Коми-
сијата за кадровски и административни прашања на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата бдржана на 24 октомври 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките орга-
ни на управата и во републичките организации и на 
функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија се утврдува во износ од 

23.000 динари месечно. 
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2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и 
административни прашања на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија број 17-306 од 17. II. 
1986 година. 

3. Одлуката ќе се Објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 октомври 1986 година. 

Бр. 17-1773/1 
24 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски 
и административни прашања, 

д р Владо Бумбовски, е. р. 

647. 

Врз основа на член 33 од Законот за материјал-
но обезбедување на учесниците во НОВ („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85), Извршниот совет на Соб-
ранието, на СР Македонија донесе 

| Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ИС-
КЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И НАДОМЕСТ 
ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ ЗА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ИСКЛУЧИТЕЛНОТО МАТЕРИЈАЛНО 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
признавање правото на исклучително материјално 
обезбедување, еднократна парична помош и надомес-
ток за помош и нега од друго лице за корисниците 
на исклучително материјално обезбедување се име-
нуваат : 

а) за претседател 
Решид Решидовски, член на Републичкиот одбор 

на СЗБ од НОВ на Македонија; 
б) за членови: 
1. Миливој Давитковски, член на Комисијата при 

РО на СЗБ од НОВ на Македонија, 
2. Стеријана Конзурова, член на Комисијата при 

РО на СЗБ од НОВ на Македонија, 
3. Пајо Момчиловић, член на Градскиот одбор 

на СЗБ од НОВ на Македонија, 
4. Ели Наумовска, член на Комисијата на РО 

на СЗБ од НОВ на Македонија, 
5. Костадин Поповски, член на Комисијата при 

РО на СЗБ од НОВ на Македонија, 
6. Трајко Ставрев, член на Комисијата при РО на 

СЗБ од НОВ на Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 17-1202/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м р Глигорич Гоговски, е. р. 

648. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

И ИНФОРМАТИКА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика се назна-
чува м-р Ферит Бељан, досегашен помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за образование 
и наука, со важност од 1. XI. 1986 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1601/1 
23 октомври 1986 година 

. Скопје 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

649. 

Врз основа на член 173 став з од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, 

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за наука, технолошки развој и инфор-
матика се назначува Тошо Митевски, досегашен на-
чалник на Центарот за автоматска обработка на по-
датоците во РСВР. 

2. Ова решение влегува во сила со денот н^ до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1601/2 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

650. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

УПРАВА ЗА ПРИХОДИ 

1. За директор на Републичката управа за при-
ходи се именува Костадин Поповски, досегашен ди-
ректор на Управата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објаврх во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1629/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е. р* 
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651. 
Врз основа на член 173 став з и член 176 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува Блаже Андоновски, досегашен 
советник на републичкиот секретар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Др. 17-1629/2 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е, р. 

652. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање 

завод за геодетски и фотограметриски работи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/77 и 27/86), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ 

РАБОТИ — СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието - на СР Маке-
донија е согласен со Одлуката на Советот на Заводот 
за геодетски и фотограметриски работи — Скопје, 
со која за директор на Заводот се именува д-р Бо-
рис Пауновски, дипломиран геодетски инженер, . се-
гашен директор на Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1642/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје * 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

653. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за по-

себен додаток на пензијата на определени корисници 
на пензија („Службен весник на СРМ" бр. 23/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА НО-
СИТЕЛ НА ОДГОВОРНИ ДОЛЖНОСТИ И НОСИ-
ТЕЛ НА РАКОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
утврдување својство на носител на одговорни долж-
ности и носител на раководни должности од особено 
значење се именуваат: 

а) за претседател 
— Глигор Новаков, член на Претседателството 

на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македо-
нија; 

б) за членови: 
— Мијалчо Ивановски, член на Претседателство-

то на Градскиот одбор на СЗБ — Скопје, 
— Томе Петровски, член на Комисијата на Ре-

публичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, 

— Мире Доноски, член на Комисијата на Градски 
одбор на СЗБ — Скопје, 

—„ Керима Муча, член на Комисија на Републич-
киот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, 

— Пере Рупе, член на Републичкиот одбор на 
СЗБ од НОВ на Македонија, 

— Киро Телевски, член на Претседателството на 
Републичката конференција на резервните воени 
старешини, 

Симо Ивановски, член на Републичкиот одбор 
на СЗБ од НОВ на Македонија, 

— Митко Брзилов, член на Претседателството на 
Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, 

— Данчо Стојчески, член на Претседателството 
на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македо-
нија, 

— Вангел Ајановскиу член на Градскиот одбор 
на СЗБ од НОВ — Скопје, 

— Левко Огненовски, член на Републичкиот од-
бор на СЗБ од НОВ на Македонија, 

Деспот Буцевски, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за труд, 

— Воислав Ристовски, дипл. правник во Стручна-
та служба на Самоуправната интересна заедница за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, 

— Коста Петров, директор на Републичката уп-
рава за прашања на борците и воените инвалиди. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1754/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје ̂  
Претседател, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

654. 
Врз основа на член 78 од Законот за'пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ПРИЗНАВАЊЕ 
ПРАВО НА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА НА БОРЦИ ОД 

НОВ ПРЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1943 ГОДИНА 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
исклучително признавање право на старосна пензија 
на борци од НОВ пред 9 септември 1943 година се 
именуваат: 

а) за претседател 
Алојз Пипан, член на Комисијата при РО на СЗБ 

од НОВ на Македонија; 
б) за членови.-
1. Коце Белчев, член на Комисијата при РО на 

СЗБ од НОВ на Македонија, 
2. Борис Кузмановски, виши советник во Заедни-

цата за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија, \ 

3. Шаин Садику, член на Комисијата при РО на 
СЗБ од НОВ на Македонија, 

4. Фана Тозија, член на Комисијата при РО на 
СЗБ од НОВ на Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1755/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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655. 
Врз основа на член 8-а од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за Центарот за 
странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/78), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО 
СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија е согласен со Одлуката на Советот на Цен-
тарот за странски јазици во Скопје, со која за ди-
ректор на Центарот се именува Олга Тројачанец, в. д. 
директор на Центарот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1756/1 
23 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

м р Глигорие Гоговски, е. р. 

656. 
Врз основа на член 3-а став 3 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/75, 27/77 И 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИ-
ТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ 

ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД 
1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот дода-
ток се зголемува од 1 јули 1986 година, како аконта-
ција за 34,3% и т а к а зголемена изнесува 57.884 ди-
нари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-04-7585/1 
3 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и 

социјална политика, 
Милован Шиковски, е. р. 

657. 
Врз основа на членовите 13 и 14 од Одлуката за 

основите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира однос-
но именува Собранието на СРМ („Службен весник на 
СРМ" број 24/85), Комисијата за прашањата на избо-
рите и именувањата на Собранието на СРМ, на сед-
ницата одржана на 14 октомври 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
АКОНТАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СР Македони-
ја изнесува 47,58 динари. 

2. Личниот доход од точка 1, на оваа одлука ќе 
се исплатува од 1 јули 1986 година, на товар на на-
менските средства на органот во кој функционерот 
остварува личен доход. 

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2686/1 
14 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

658. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите 

и мерилата за утврдување на личните доходи и дру-
гите примања на р а к о в о д е т е и други работници што 
ги именува Собранието на СР Македонија и назна-
чува Претседателството на Собранието на СРМ 
(„Службен весник на СРМ" број 21/84), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на СРМ, на седницата одржана на 14 октомври 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВО-
СУДНИТЕ ФУНКЦИИ, РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ 
РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на лич-
ните доходи на раководните и други работници што 
ги именува Собранието на СРМ и назначува Претсе-
дателството на Собранието на СРМ, изнесува 47,58 
динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува од 1 јули 1986 година, на товар на на-
менските средства на органот во кој раководниот 
работник остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2687/1 
14 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Томе Дракулевски, е. р. 
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659. 
Врз основа на членовите 31 и 34 од Одлуката 

за основите и мерилата за стекнување и распределба 
на средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на СРМ („Службен весник 
на бРМ" број 23/85), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на СРМ, на 
седницата одржана на 14 октомври 1986 година, до-
несе ' 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕС-

ТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Надоместокот на личниот доход на делегатите 
кои надоместок на личен доход во постојан месечен 
износ остваруваат во Собранието на СРМ се зголе-
мува за 8,1% на остварениот надоместок на личен 
доход во месец јуни 1986 година. 

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот 
доход од точка 1 од оваа одлука (ќе се исплатува од 
1 јули 1986 година, на товар на наменските средства 
на Собранието на СРМ. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа 
Одлука имаат и делегатите и функционерите што 
остваруваат надоместок на личен доход според Зако-
нот за работата и правата на делегатите во Собра-
нието на СРМ и на функционерите во Републиката 
на кои им престанала функцијата. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

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

Бр. 10-2688/1 
14 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

660. 
Врз основа на член 26 точка 5 и членовите 29 и 

35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнува-
ње и распределба на средствата за лични доходи и 
другите примања и надоместоци на функционерите 
што ги избира односно именува Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 24/85), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата одржана на 14 
октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НД СР МАКЕДОНИЈА 

1. Надоместокот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СР Македонија из-
несува 23.000 динари месечно. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен ресник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 октомври 1986 година. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2780/1 
14 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

661. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 8 октомври 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 4, 5 и 6 од Одлука-
та бр. 01-1753/1 за начинот на вадење и искористу-
вање на песок, чакал и камен од природните водо-
теци, донесена од Собранието на општина Неготино 
на 22 октомври 1974 година и членовите 1 и 2 од 
Одлуката бр. 01-588/1 за измена и дополнување на 
Одлуката за начинот на вадење и искористување на 
песок, чакал и камен од природните водотеци, доне-
сена од означеното Собрание на 31 мај 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Него-
тино". 

3. Републичката управа за водостопанство во сос-
тав на Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во Скопје поведе, постапка 
пред Уставниот суд на Македонија за оценување ус-
тавноста и законитоста на одлуките означени во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предло-
гот оспорените членови од означените одлуки не се 
во согласност со Законот за води, затоа што виси-
ната на средствата по основ на придонесот за вадење 
на песок, чакал и камен ја утврдило Собранието на 
општината, а не Републичката самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство, како и за тоа што 
средствата по основ на придонесот претставуваат при-
ход на општината и општинскиот фонд за патишта, 
а не на општинската самоуправна интересна заедница 
за водостопанство. 

4. Судот на седницата утврди дека Собранието на 
општина Неготино во 1974 година има донесено 
Одлука за начинот на вадење и искористување на 
песок, чакал и камен од природните водотеци, која 
е изменета и дополнета во 1979 година. Со оспорени-
те членови на означените одлуки, покрај другото, е 
утврдена и висината на придонесот за вадење пе-
сок, чакал и камен и е предвидено дека дел од при-
ходите рд придонесот се приход на Општинскиот бу-
џет, а дел на Општинскиот фонд за патишта. 

Понатаму, Судот утврди дека, согласно Законот 
за води во 1983 година Републичката заедница зЈа 
водостопанство донесе Одлука за основите и мерила-
та за формирање на висината на придонесите за во-
достопанство („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 
1/86), со која е определена и висината на придо-
несот за користење на песок, чакал и камен од ко-
ритата и бреговите од природните водотеци и езера 
и е предвидено, покрај другото, овие средства да се 
уплатуваат на сметка на самоуправната интересна за-
едница за водостопанство за подрачјето на општи-
ната. 

5. Според член 104 од Уставот на СР Македонија, 
рудните и другите природни богатства, како добра 
од општ интерес уживаат посебна заштита и се ко-
ристат под услови и на начин пропишан со закон. 
Во таа смисла, условите и начинот на употребата ко-
ристењето и заштита на водите се уредени со За-
конот за води („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), 
според кој користењето на водата, песокот, чакалот 
и каменот кој се вадат од природните водотеци мо-
же да се врши само под услови и начин пропишан 
со закон; а не на начин пропишан од страна на оп-
штината. 

Според член 303 став,2 од Уставот на СР Маке-
донија, во областите што се уредени со републички 
закон, општините можат, во рамките на своите права 
и должности, да донесуваат прописи заради уредува-
ње на одделни прашања што не се уредени со зако-
нот, а овие прописи мора дз бидат во согласност со 
законот. 
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Согласно член 98 од Законот за води за вадење 
на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на 
природните водотеци и езера се плаќа придонес. Ви-
сината на придонесот, според член 150 од истиот 
Закон, ја утврдува Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, а согласност за 
утврдената висина дава Собранието на СР Македо-
нија. Средствата од придонесот, согласно член 152 
од Законот за водите, се евидентираат и користат од 
соодветната самоуправна интересна заедница за во-
достопанство. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека Собранието на општината не е овлас-
тено да ја утврдува висината и намената' на придо-
несот за користење на песок, чакал и камен од при-
родните водотеци, затоа што според поранешните и 
постојните прописи тоа е во надлежност на репуб-
личките органи, а во негова надлежност спаѓаат дру-
ги прашања определени во Законот за води. 

Со оглед на тоа што според оспорените членови 
на означените одлуки Собранието на општината Не-
готино ја утврдило висината на придонесот за корис-
тење на песок, чакал и камен, како и со оглед на 
тоа што средствата од придонесот се внесуваат во 
општинскиот буџет, односно општинскиот фонд за 
патишта, а не се евидентираат на сметка на самоуп-\ 
равната интересна заедница на подрачјето на општи-
ната, Судот утврди дека тие не се во согласност со 
означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 68/86 
8 октомври 1986 година -

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

662. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 15 октомври 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 13 точка 1 и точка 2 од 
Правилникот за распределба на станови на користе-
ње и станбени кредити, донесен од работниците на 
Работната организација „Црвена Ѕвезда" — Скопје., 
со референдз7м одржан на 5 април 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „Црвена Ѕвез-
да" — Скопје, на начкн предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 139/86 од 10 септември 1986 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 13 точка 1 и точка 2 од Правилникот означен 
во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што со означените одредби се врши еднакво 
вреднување на станбената состојба на работниците — 
потстанари и на работниците — корисници на стан 

4. Судот на седницата утврди дека ^о оспоре-
ниот Правилник, во делот IV се утврдени условите, 
основите, мерилата и редот на првенство во реша-
вањето на станбените потреби на работниците, при 
што .во член 13 е утврден бројот на бодовите по 
основот станбена состојба. Притоа, во точката 1 на 
ОВОЈ член, на работниците — потс^ганари и во точ-
ката 2 на работниците кои живеат кај родителите 
или кај друг член на потесното семејство им се опре-
делува ист број на бодови. 

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/75 и 27/86) и член 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација со ре-
ферендум ги утврдуваат начинот, условите и редот 
на првенство по кој ќе се даваат станови на корис-
тење. 

Согласно член 19 став 1 од Законот за станбени 
односи, лицата кои живеат заедно со носителот на 
станарског право се корисници на стан и имаат пра-
во трајно и непречено да го користат тој стан, под 
услови утврдени со законот. Работникот — потста-
нар, пак, ги нема истите права како корисникот на 
стан, туку само оние права што се утврдени во до-
говорот за користење на стан. Поради тоа, овие две 
категории работници' не се наоѓаат во иста станбена 
состојба, односно работникот — потстанар се наоѓа 
во потешка станбена состојба од работникот — ко-
рисник на стан. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека со еднаквото 
вреднување на станбената состојба на работниците — 
потстанари и на работниците — корисници на стан, 
се повредува уставното начело на заемност и соли-
дарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 139/86 -
15 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

663. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 15 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точката 38 на Тарифниот број 

1 од Таксената тарифа, составен дел на Одлуката за 
општински комунални такси, донесена од Собранието 
на општина Гевгелија на седница^ одржана на 7 де-
кември 1984 година („Службен гласник на општина 
Гевгелија" бр. 16/84), во делот во кој е предвидено 
комунална такса да плаќаат и одморалиштата. 

2. Оваа одлз7к& ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Гевге-
лија". 

3. Заедницата за осигурување имоти и лица „Ма-
кедонија" — Скопје — Деловна единица Филијала во 
Струмица, поведе постапка пред Уставниот суд на 
Македонија за оценување законитоста на актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот, оспорената одредба е незаконита затоа 
што со неа е пропишана обврска комунална такса 
да плаќаат и одморалиштата, за што општината не-
ма основ во Законот за комуналните такси. 

На седницата Судот утврди дека со Тариф-
ниот број 1 од Таксената тарифа, составен дел на 
Одлуката за општински комунални такси, е предви-
дено за секоја истакната фирма односно назив на 
работна просторија, која означува дека одредено 
правно или физичко лице врши извесна дејност или 
занимање,, да се плаќа комунална такса во износ 
од 5000 динари и дека таква обврска во точката 38 
е предвидена и за одморалиштата (освен за одмора-
лиштата на држ*авните органи). 

5. Според член 4 став 1 точка 1 од Законот за 
комуналните такси („Службен весник на СРМ" бр. 
1/81), општината може да пропише такси и за секо-
ја фирма односно, назив истакнат на деловни прос-
тории. 
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Од означенава законска одредба произлегува ов-
ластување за општината да пропишува комунални 
такси и за секоја фирма, односно назив истакнат на 
деловна просторија, доколку одредено физичко или 
правно лице врши во неа извесна дејност или зани-
мање. Меѓутоа, според мислењето на Судот, таа нема 
такво овластување за пропишување на комунални 
такси за згради во кои не се врши дејност или за-
нимање, туку служат за одмор и рекреација на ра-
ботниците, како што се одморалиштата на организа-
циите на здружениот труд. Дали, пак, во некоја 
просторија се врши или не се врши некоја дејност 
или занимање е фактичко прашање, за што Устав-
ниот суд, согласно член 19 од Уставот на СР Маке-
донија, не е надлежен да одлучува. 

Со оглед на тоа што со точката 38 на Тариф-
ниот број 1 од Таксената тарифа, составен дел на 
оспорената Одлука, е предвидено комунална такса 
да плаќаат и одморалиштата (освен одморалиштата 
на државните органи), Судот утврди дека • таа, во 
означениот нејзин дел, не' е во согласност со члед 
4 став 1 алинеја 1 од Законот за комуналните такси. 

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

У. бр. 142/85 
15 октомври 1986 10дина 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

664. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа одржана на 16 октом-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-706/1 за издво-
јување на средства од доходот на организациите на 
здружениот труд и работните заедници за изградба 
на училишен простор во основното и насоченото 
средно образование, донесена од Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општана Прилеп на 5 
февруари 1986 година. 

2. Оваа1 одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Прилеп". 

3. Уставниот суд на Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 1986 година, со решение У. бр. 
134/86, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на Одлуката означена во точката 1У од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред 
Судот се постави прашањето дали Соборот на здру-
жениот труд на Собранието . на општината -може да 
донесе одлука за издвојување на дел од доходот на 
организациите на здружениот труд, односно од бру-
то личниот доход, ако за тоа не е овластен со закон. 

4. Судот на седницата и на јавната расправа ут-
врди дека со член 1 од оспорената Одлука се утвр-
дува потребата од изградба на училишен простор во 
основното и насоченото средно образование и пот-
ребата од соодветни средства. Според член 2 од 
Одлуката, сретства-од ччен 1 се обезбедуваат со из-
двојување на 1% од остварениот доход во организа-
циите на здружениот труп намален за законските и 
договорните обврски и 1% од бруто личниот доход 
за вонстопанските дејности на подрачјето на општи-
на Прилеп. Според член 3, средствата ќе се' издво-
јуваат до крајот на 1986 година, почнувајќи од 1 
март 1986 година и ќе се уплатуваат на жиро сметка 
на Собранието на општина Прилеп, 

5. Согласно член 19 став 1 од Уставот на СР 
Македонија, за сиот доход како резултат; од заеднич-
киот труд на работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд и на вкупниот општествен 
труд, остварен во различните облици на здружување 
на трудот и на средствата, одлучуваат работниците 
во основните организации на здружениот труд во 
согласност со своите уставни права и ^одговорности' 
спрема другите работници во здружениот труд и 
спрема општествената заедница во целина. 

Согласно член 18 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 
располагаат со доходот на основната организација 
во согласност со нивните права, обврски и одговор-
ности утврдени со Уставот и со закон и без нивна 
согласност, никој не може да го користи ниту да 
располага со доходот што ќе го остварат тие, ако 
за тоа не е овластен со закон, односно со одлука 
на собранието на општествено-политичката заедница, 
во'рамките на неговите права и должности утврдени 

' со Уставот. 
Заради задоволување на заедничките потреби во 

општината, според член 186 од Уставот на СР Ма-
кедонија, работниците Ј во основните организации и 
другите работни луѓе и граѓаните во месните заедни-
ци, самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници во општината 
како целина, со референдум и со други облици на 
лично изјаснување, со самоуправно спогодување и 
општествено договарање одлучуваат за здружување 
на средствата и за нивното користење. Од друга 
страна, пак, основните организации кои вршат оп-
штествена дејност, како што се и организациите од 
областа на образованието, за проширување на мате-
ријалната основа на трудот, според член 93 став 1 
точка 2 од Законот за здружениот труд, средства 
обезбедуваат во рамките на цената на услугите и од 
наменските средства што се обезбедуваат врз основа 
на самоуправна спогодба, во вид на самопридонеси 
на граѓаните или врз основа на закон односно одлу-
ка на собранието на општествено-политичка заедни-
ца донесена во согласност со закон. 

Според член 86 од Уставот на СР Македонија, ' 
системот, изворите и видовите даноци, такси и дру-
ги давачки се утврдуваат со закон. Општините и Ре-
публиката самостојно ја утврдуваат висината на да-
ноците, таксите и другите давачки што според зако-
нот се нивни, приходи и располагаат со нив. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека со доходот остварен во основната орга-
низација располагаат и одлучуваат за неговата рас-
пределба работниците во основната организација и 
никој без нивна согласност не може да располага 
со доходот, освен ако за тоа е .овластен со закон 
односно со одлука на собранието на општествено-
политичката заедница донесена во согласност со за-
кон. Понатаму, работниците во здружениот труд и 
работните луѓе во месната заедница и во општината 
во целина на самоуправна основа непосредно или 
преку своите самоуправни заедници можат да одлу-
чат за здружување на средства односно за издвоју-
вање дел од доходот за задоволување на заедничките 
потреби. Притоа, општината не може самостојно да 
воведува ниедна давачка, доколку таа претходно не 
е утврдена со закон. Таа може самостојно да ја ут-
врдува само висината на даноците, таксите и другите 
давачки што според законот се нејзин приход и рас-
полага со него. 

Со оглед на тоа што со оспорената- Одлука, се 
задолжуваат организациите на здружениот труд и 
работните заедници да издвојуваат 1% од доходот, 
односно од бруто личните доходи за изградба на 
училишен простор, а ова издвојување не е предви-
дено со закон, ниту, пак, за тоа издвојување се изјас-
ниле работниците во здружениот труд, Судот утврди 
дека Соборот на здружениот труд на Собранието на 
општина Прилеп не е овластен да донесе вакв? 
одлука. 
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Врз основа на изнесеното, Судот утврда дека 
оспорената Одлука не е во согласност со означените 
уставни одредби и дека е во спротивност со означе-
ните одредби од Законот за здружениот труд и одлу-
чи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 134/86 
16 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

665. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана 
на 22 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 101 од Правилникот за ра-
ботни односи, на основната организација на здруже-
ниот труд „Рудник и флотација" во состав на Работ-
ната организација Рудници на олово и цинк „Злето-
во" во Пробиштип, донесен со референдум на 15 
септември 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот 'груд во Штип 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 101 од актот означен во точката 1 
на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспо-
рената одредба е противуставна и незаконита затоа 
што со неа се отстранува од критериумите за опре-
делување на должината на годишниот одмор. Имено, 
во случај на неоправдано изостанување од работа до 
10 односно 2 дена, на работникот можат да му се 
одобрат 18 дена годишен одмор, иако »според пред-
видените критериуми работникот може да добие и 
поголем број на денови. Предлагачот смета дека ос-
порената одредба не е во согласност со член 53 од 
Законот за работни односи затоа што поради неоп-
равдано отсуство од работа не може на работникот 
да му се ускратува правото на користење на годишен 
одмор. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека во 
член 101 од оспорениот Правилник е предвидено на 
работникот во работните единици Јама 1, Јама 2, 
Јама 3 и Јама 4, кој неоправдано отсуствува од ра-
бота помеѓу годишниот одмор користен во претход-
ната година и оној кој треба да го користи во на-
редната година има 10 дена неоправдано изостанува-
ње од работа, ќе му следува годишен одмор од 18 
работни дедови. Во став 2, пак, е предвидено дека 
за останатите работни единици во Основната орга-
низација на здружениот труд и тоа транспорт во 
поткоп и надвор, машинска работилница во Добрево, 
флотација, лабораторија, градежна група со столар-
ска работилница, длабинско дупчење и општи служ-
би во Добрево на рабртникот кој за време, помеѓу го-
дишниот одмор користен во претходната година и 
оној кој треба да го користи во наредната година 
има 2 дена неоправдано изостанување од работа, ќе 
му следува годишен одмор од 18 работни дена. По-
натаму, Судот утврди дека согласно член 95 од ис-
тиот Правилник работникот има , право на годишен 
одмор во текот на една календарска година во тра-
ење од најмалку 18, а најмногу 30 работни денови, 
сметајќи ги и саботите како работни денови. Дол-
жината пак, на годишниот одмор над законски га-
рантираниот минимум според член 96 од Правилни-
кот се утврдува врз основа на следните критериуми 
и тоа: услови, сложеност на работата, тежината и 
одговорноста, работниот стаж, надпросечни резулта-

ти на работа и социјалните услови на работникот. 
Понатаму, за секој од предвидените критериуми од 
член 96 од Правилникот е утврден определен број 
денови, што ќе ги добијат работниците кој ги испол-
нуваат овие услови. 

5. Согласно член 212 став 4 од Уставот на СР 
Македонија, работникот има право на платен годи-
шен одмор во траење од најмалку 18 работни дена. 
Според член 189 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација имаат „ право, 
и должност во согласност со самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот на работниците во основ-
ната организација со законот, со општествените до-
говори и самоуправните спогодби да обезбедат право 
на работниците на годишен одмор. Во член 179 од 
Законот за здружениот труд, пак, е предвидено дека 
со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-
ниот однос работниците се должни, меѓу другото, 
да ги утврдат условите и начинот на користење на 
годишен одмор. 

• Според член 43 од Законот за работните односи 
со самоуправен општ акт работниците во основната 
организација го утврдуваат времето, должината, на-
чинот и распоредот на користење на годишниот 
одмор. Според член 49 од истиот Закон, работникот 
има право на годишен одмор во текот на една ка-
лендарска година во траење од најмалку 18, а нај-
многу 30 работни дена, сметајќи ги и саботите како 
работни деновк. Годишниот одмор на работник кој 
работи под посебни услови на работа во смисла на 
член 39 од овој закон, може да трае и над 30 дена, 
но не повеќе од 45 дена. Работниците во основната 
организација, со самоуправен општ акт ги утврду-
ваат работите, односно работните задачи на кои ра-
ботата се врши под посебни услови како и должина-
та и начинот на користење на годишниот одмор по 
овој основ. И на крајот според член 53 од овој 
Закон работникот не може да се откаже од правото 
на користење годишен одмор ниту, пак, тоа право 
може да му се ускрати. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека правото на годишен одмор е едно 
од основните права на работникот и тоа е негово 
неотуѓиво и уставно V загарантирано право кое не 
може да му се ускрати, ниту тој може да се откаже 
од тоа право. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај по-
ради неоправдано отсуство од работа на работник 
му се ускратува дел од годишниот одмор, Судот 
утврди дека оспорената одредба не е во согласност 
со член 53 од Законот за работни односи. 

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

У. бр. 243/85 
22 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

666. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 30 октомври 1986 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот на Основната адво-
катска комора во Скопје, донесен од Собранието на 
Комората одржано на 15 декември 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната адвокатска комора во 
Скопје на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување за« 

) 
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конитоста на Заклучокот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
Судот утврди дека со оспорениот Заклучок е пред-
видено да не се врши упис на пензионирани лица 
во именикот на адвокатите, поради што се постави 
прашањето за согласноста на Заклучокот со член 
19 став 1 и 2 од Законот за адвокатурата и другите 
видови на правна помош. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ниот Заклучок, како општ акт, е предвидено да не 
се врши упис на пензионирани лица во именикот на 
адвокатите. 

5. Во член 19 став 1 и 2 од Законот за адво-
катурата и другите видови на правна помош („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78) се предвидени 
условите за стекнување право на вршење адвокатура. 
Со став 1 на оваа законска одредба е предвидено 
дека право на вршење на адвокатура се стекнува со 
упис во именикот на адвокатите, кој се води во 
основната адвокатска комора. Со став 2 на истата 
законска одредба е предвидено дека со ова право 
може да се стекне лице што ги исполнува следните 
услови: да е дипломиран правник со положен право-
суден испит или дипломиран правник изедначен во 
правата со лицата што имаат правосуден испит, да 
е државјанин на СФРЈ; да е деловно способен; да 
е здравствено способен,- да не е во работен однос; 
против него да не е подигнат обвинителен акт за 
нечесно кривично дело и да е морално политички 
подобен за вршење на адвокатура. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека условите за стекнување право за вршење на 
адвокатура се пропишани со закон и дека во зако-
нот не е предвидено да не може да биде запишано 
во именикот, на адвокатите лице кое е пензионирано. 

Со оглед на тоа што со оспорениот Заклучок е 
предвидено да не се врши упис во именикот на ад-
вокатите на пензионирани лица, а во законот не е 
предвидено такво ограничување за запишување во 
тој именик, Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност со член 19 став 1 и 2 од Законот, за адвокату-
рата и другите видови на правна помош. 

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

У. бр. 71/86 
30 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров,, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

развиток на стопански недоволно развиените краишта 
што »ќе се формираат на кредитна основа во перио-
дот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 26/86) членот 5 се менува и гласи: 

Кредитите од средствата на Републичкиот фонд 
ќе се одобруваат под следните услови: 

Врз основа на член 9 ' о д Законот за Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74) и член 12 од Опште-
ствениот договор за поттикнување и остварување на 
побрз развој на недоволно развиените краишта и за 
условите и критериумите за употребата на средства-
та од Републичкиот фонд за кредитирање на побр-
зиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта за периодот 1986-—1990 година, Управниот 
одбор на Фондот донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ КРАИШТА ШТО КЕ СЕ ФОРМИРААТ НА КРЕ-

ДИТНА ОСНОВА ВО ПЕРИОДОТ 1986—1990 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за поблиските услови за давање 
кредити и начинот на користење на средствата од 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 

2. На одобрените кредити во периодот од 1 ја-
нуари 1986 година до влегувањето во сила на оваа 
одлука овластената Стопанска банка Здружена банка 
—• Скопје ,ќе ги изврши потребните измени со кои 
ќе ја усогласи каматната стапка. 

. 3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а .ќе 
се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-177/2 
31 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Саве Габовски, е. р. 

I. ИНДУСТРИЈА 

(за гранките за кои се обезбеду-
ваат средства од РФНП) ДО 14 15,0 

II. ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

— говедарско, овчарство, рибар-
ство и пчеларство ДО 15 8,0 

— активирање на обработливи зем-
јоделски површини и набавка 
на механизација за поледел. ДО 15 11,0 

— останати 'дејности во земјодел-
ството ДО 15 11,0 

III. ШУМАРСТВО до 15 11,0 

IV. ВОДОСТОПАНСТВО 

(хидромелиоративни системи) до 15 11,0 

V. ЗАНАЕТ.ЧИСТВО, ТРГОВИЈА 

(сместувачки капацитети за ре-
публички стоковни резерви) 

| 
ДО 15 13,0 

VI. УГОСТИТЕЛСТВО И КОМУ-
НАЛНО СТОПАНСТВО 

(изградба на водоводи) ДО 15 12,0 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

ЗИ. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 3 од Зако-

нот за донација и престанок на организациите на 
здружен труд и член 163 став 1 точка 6 од Статутот 
на Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената СИЗ за здравствена заштита на град 
Скопје, на седницата одржана на 17 септември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд кои даваат 

здравствени услуги на корисниците на здравствена 
заштита од Скопје врз основа на програмски утвр-
дени задачи во Здружената СИЗ за здравствена заш-
тита на град Скопје за 1986 година се ослободуваат 
од обврската за плаќање на придонес за здравствена 
заштита сметано од 1 јануари 1986 година. 

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

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

Бр. 02-107-72/1 
17 септември 1986 година 

Скопје 

Претседател, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ — Груевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

312. 
Врз основа на член 9 од Договорот за оствару-

вање на политиката за издвојување средства за задо-
волување на општите општествени и на заедничките 
потреби во 1986 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/86), член 42 од Статутот на СИЗ за вработува-
ње на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, 
Центар и Чаир и член 19 од Статутот на Здружената 
СИЗ за вработување на град Скопје, собранијата 
на СИЗ за вработување на општините Гази Баба, 
Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието 
на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на заеднич-
ката седница одржана на 10 ноември 1986 година, 
донесоа 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ПЛАКА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕ-

ЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Вработените работници од подрачјето на град 

Скопје, во организациите на здружен труд и во дру-
гите организации и заедници, како и работодавците 
и работниците вработени во индивидуалниот сектор, 
се ослободуваат од обврската за плаќање на придо-
несот за вработување за месеците ноември и декем-
ври 1986 година. 

Член 2 
' Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1986 го-
дина, заклучно со исплатата на личниот доход за 
месец декември 1986 година. 

Член з 
Оваа одлука да ја спроведе Службата на опште-

ственото книговодство —• филијала Скопје и Управа-
та за општествени приходи на град Скопје. 

Член 4 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-7150 
30 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Миле Димковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУ ЧИ ЛИШИО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО 
313. 

Брз основа на член 26 алинеја 8 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Куманово, Со-
бранието на Општинската заедница за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата — Куманово, на седницата 
одржана на 29 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОС-
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Се ослободуваат организациите на здружен труд 

од стопанството во општината Куманово од плаќа-
ње на придонес од личен доход од работен однос 
за основно образование, по стапка од 4,80%. 

Се ослободуваат организациите на здружен труд 
од стопанството на општината Куманово од плаќање 
на придонес од личен доход од работен однос за 
општествена заштита на децата, по стапка од 1,50%. 

Член 2 
Ослободувањето од член 1 и 2 на оваа одлука 

се смета од 1 октомври 1986 година. 

Член з 
Одлуката влегува во сила од денот на донесува-

њето. 

Бр. 08-355/У1 -6 
29 октомври 1986 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Павловски, е. р. 

314. 
Врз основа на член 26 алинеја 8 од Статутот 

на Општинската самоуправна интересна заедница за 
преду<Јилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата —» Куманово, Со-
бранието на Општинската заедница, на седницата 
одржана на 1 октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИДО-
НЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД 

1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од ли-

чен доход од работен однос корисниците на сред-
ства, од ОСИЗ за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на децата 
.— Куманово и тоа? 



26 ноември 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК-НА СРМ Бр. 41 — Стр. 963 

— по стапка од 2,75% — придонес од личен' до-
ход за образование и по стапка од 0,75% придонес 
од личен доход за општествена заштита на децата, 
организациите од основното образование од општи-
ната, Музичкото училиште „Панче Пешев", Домот 
на пионерите „29 Ноември", Центарот за економика 
на домаќинството „М. Антова", основното образова-
ние на возрасни и марксистичкото образование при 
Работничкиот универзитет „Проф. Мијалковић — 
Куманово. 

— по стапка од 3,85% — придонес од личен 
доходна образование и по стапка, од 1,б5'% придонес 
од личен доход за општествена заштита на децата, 
Работната организација за згрижување и воспитува-

' ње на деца „Ангела Шајче" — Куманово. 
.— по стапка од 5,50% — придонес од личен 

доход за образование и по стапка од 1,50% придо-
нес од личен доход за општествена заштита на де-
цата, Работната заедница на Стручната служба на 
ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Ку-
маново и Заводот за унапредување на предучилишно 
и основно воспитание и образование — Куманово. 

Член 2 
Ослободувањето од член 1 на оваа одлука се 

смета од 1 јануари 1986 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на донесува-

њето. 

,Бр. 08-223/У-5 
1 октомври 1986 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Павловски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ 

315. 

Врз основа на член 26 од Статутот Заклучо-
кот од Извршниот совет ири Собранието на општи-
ната Кавадарци, Собранието на ОСИЗ за преду-
чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата — Кавадарци, на сед-
ницата одржана на 12 ноември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
Ѓ 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

- Член 1 
Сите ОЗТ од областа на стопанството и несто-

панството, како и сите останати корисници на оп-
штествени средства ќе плаќаат придонес за опште-
ствена заштита на децата, по стапка од 5% од бруто 
личен доход. 

Член 2 
Сите ОЗТ од областа на основното и средното 

насочено образование, детската и Социјалната заш-
тита и органите на управата ќе плаќаат придонес за 
детска заштита 50% од стапката, односно 2,5% од 
бруто личниот доход. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. X. до 31. XII. 1986 
година. 

/ Бр. 09-268 
12 ноември 1986 година 

Кавадарци * 
Претседател, 

Живка Гокчева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 

316. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

ната заштита, Собранието на Општинската заедница 
за здравствена заштита — Штип, на седницата одр-, 
жана на 19 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Во член 1 став 2 во последната алинеја од Одлу-

ката за .здружување на средства за здравствена заш-
тита бр. 06-26/2 од 08. 04. 1986 ГОД. бројката „10" 
се заменува со „9". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1986 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 06-523/6 
19 јуни 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р. 

317. 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствена заштита. Собранието на Општинската заедни-
ца за здравствена заштита — Штип, на седницата 
одржана на 8 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Во членот 1 став 2 во последната алинеја од 

Одлуката за здружување на средства за здравствена 
заштита, број 06-523/6 од 19. VI. 1986 година бројката 
„9" се заменува со „7,50". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1986 година. 
Со денот на влегувањето во сила престанува да 

се применува одлуката број 06-523/6 од 19. VI. 1986 
година. 

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

Бр. 06-600/1 
8 јули 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, с р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за амортиза-
ција на меница издадена од Интерна банка на СОЗТ 
Металски завод „Тито" — Скопје, ООЗТ „Метинг" — 
Виница. 

Се повикува држателот на меницата ^бр. 01166440 
на износ од 2.000.000 дин., издадена од Интерна бан-
ка на СОЗТ МЗ „Тито" — ООЗТ „Метинг" — Вини-
ца, во корист на ремитентот УНИО — РО „Промет" 
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— Машински елементи — Сараево да се пријави во 
судот или ако некој знае за истата да го извести 
судот за лицето кое ја држи меницата или, пак, ако 
некој ја поседува до судот да стави приговор против 
поведувањето на постапката за' амортизација во рок 
од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротив-
но, ако во судот не се јави никој во овој рок или не 
сѓави приговор против предлогот за поништување на 
исправата, истата ќе биде поништена. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
79/86. (147) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О Т Е Т О В О 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Дука 
Сакип од е. Спас — Дебарско против тужениот Име-
ри Џемаледин од е. Г. Речица, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Имери Џемаледин од с. 
Г. Речица да се јави во судот во рок од 30 дена, да 
достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува во постапката по овој предмет. По истекот 
на овој рок судот, преку Центарот за социјални ра-
боти, ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1243/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост и владение по тужбата на тужителот 
Ружди Беџети од е. Боговиње, против тужениот Абду-
ла Тефику и Аки Тефику, двајцата од е. Боговиње, 
сега на привремена работа во СР Германија со не-
позната адреса. 

Се повикуваат тужените Абдула Тефику и Аки 
Тефику да се јават на судот, достават точна адреса 
или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во 
постапката по овој предмет во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот, преку Центарот за 
социјални работи — Тетово, на тужените ќе им пос-
тави привремен застапник кој ќе ги застапува до 
правосилното окончување на постапката по овој 
предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надомест на одземен недвижен имот во вредност 
од 100.000 динари по тужбата на тужителот Камили 
Абдулќерим од е. Пршовце против тужениот ХЕК 
Југохром, е. Јегуновце. 

Се повикува тужителот Камили Абдулќерим од е. 
Пршовце, Тетовско, да се јави во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во 
Тетово или да постави полномошник кој ќе го заста-
пува по предметот П. бр. 779/86 на. Општинскиот суд 
во Тетово. Во спротивно, ако по истекот на овој 
рок не се јави, судот ќе му постави привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите правни интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 778/86. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решение на овој суд Рл. бр. 2/86 од 21. X. 
1986 год. нареди спроведување на редовна ликвида-
ција над Занаетчиско-услужната задруга *,Центровод" 
— Скопје. За ликвидационен управник се именува 
Владимир Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гага-
рин" бр. 37. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, а должниците 
да го измират долгот во истиот рок. 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата за 28. XI. 1986 година во 8 часот во овој 
суд, соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл: бр. 
2/86. (439) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 298 од 27. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 97, го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето под фирма: Оп-
штинска самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата — Демир Хисар, со 
ц. о. 

Истовремено се запишува и бришењето од суд-
скиот регистар на ОСИЗ за воспитание и образование 
— Демир Хисар и ОСИЗ за општествена заштита на 
децата — Демир Хисар. 

Основни дејности: остварување на утврдените це-
ли и задачи од областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата, во согласност со Уставот, законите, 
Самоуправната спогодба бр. 01-2/1 од 15. IV. 1986 
година и Статутот. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата утврдени со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

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

Лице овластено за застапување е Петко Стано-
евски, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 298/86. (372) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 11 од 19. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 590-09 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето под фирма: ООЗТ ЦОУ 
„Кочо Рацин" — Охрид, во состав на Работната ор-
ганизација за основно образование и воспитание 
„Кирил и Методиј" — Охрид. 

Основни дејности: основно воспитание и образо-
вание. 

Во правниот промет со трети лица има полни 
овластувања. 

Работната организација за своите обврски одго-
вара неограничено со своите средства, а за обврс-
ките спрема другите основни организации во состав 
на работната организација само ако постои договор. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Ан-
гелоски Лазо, в. д. директор, со полни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 11/86. (375) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 199 од 28. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 37 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата и дејноста на ОСИЗ на 
култура и информатика — Прилеп, со следните по-
датоци: Се менува фирмата на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на култура — Прилеп 
и истата гласи: Општинска самоуправна интересна 
заедница на култура и информирање — Прилеп, 
со ц.. о. 

Основна дејност: 140233 — култура. 
Од Окружниот стопански суд во Бит,ола, Срег. 

бр. 199/86. (377) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 333 од 5. VIII. 1986 година, на регис-
тарска влошка -бр. 46 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Дом за стари лица „Киро Крстевски Плат-
ник", Прилеп, со ц. о., со следните податоци: Лице 
овластено за застапување на РО е Илиески Алек-
сандар, в. д. директор со неограничени овластувања. 
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Му престанува овластувањето на Кирил Андо-
н о в и . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 333/86. (381) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 361 од 26. VIII. 1986 година, на регис-

тарска влошка бр, 150 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Центар за унапредување на индивидуалното 
земјоделство —• Прилеп, со ц. о. со следните пода-
тоци: Лице овластено за застапување е Јосифоски 
Кирил, в. д. директор, неограничено. 

Му престанува овластувањето на Вртаноски Петре. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 361/86. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Срег. бр. 315 од 11. VИ. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 527 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на РО за згрижување, 
воспитание и образование на децата од предучилиш-
на возраст Детска градинка „11-ти Септември" — 
Ресен, со Ц. О., со следните податоци: Се менува 
називот на работната организација за згрижување, 
воспитание и образование на децата од предучилиш-
ната возраст Детска градинка „5-ти Ноември" — 
Ресен, и истата гласи: 

Работна организација за згрижување, воспитание 
и образование на децата од предучилишна возраст 
Детска градинка „11-ти Септември" Ресен, со ц. о. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 315/86. (383) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 319 од 22. VII. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 513, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Рф Центар за стручно оспособување и пре-
квалификација — Струга, со ц. о. со следните по-
датоци.- Лице овластено за застапување на РО ѕ 
Циркоски Драган, в. д. директор. 

Му престанува овластувањето на Дишлиоски Јо-
ван. / 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 319/86. (385) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 345 од 11. VIII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 54, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на СИЗ за физичка култура —Струга , со ц. о., 
со следните податоци: Лице овластено за застапување 
на СИЗ е Јанкула Дејкоски, секретар, неограничено. 

Им престанува овластувањето на Ѓорѓински Спи-
ро, Чуркоски Горѓи, Белукоски Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 345/86. (386) 

СИЗ под фирма: Општинска самоуправна интересна 
заедница за управување и користење на пасишта и 
утрини, Ц. О. Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 
175, основана со одлука бр. 02-3928 од 3. XII. 1975 
година. 

Основни дејности: < 
140219 — СИЗ во другите дејности од матери-

јално производство. 
Заедницата во правниот промет со трети лица 

.истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со Одлуката за ос-
новање и Статутот. 

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

Лице овластено за застапување е Стефан Дими-
триевски, в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 901/86. (393) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 343 од 11. VIII. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 104, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вале на РО Културно-образовна установа ,„Браќа 
Миладиновци" — Струга, со ц. о., со следните пода^ 
тоци: Лице овластено за застапување на РО е Нау-
моски Богомир, в д. директор, неограничено. 

И престанува овластувањето на Попоска Евда. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 343/86. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 901 од 15. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2093-0-0-0 го запиша во суд-
скиот реѓистар основањето и конституирањето на 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 947 од 16. IX. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-70-0-0-0, ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Моша Пијаде" бб, со следните 
податоци.- Се брише досегашниот застапник Куци-
носки Никола директор, со неограничено овластува-
ње, а се запишува Ангеловски Јордан * директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 749/86. (398) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома на име Нијази Камбери, ул. „Романија" 
бр. 7, Куманово. (5197) 

Список за предмети на домаќинството што се 
увезуваат, издаден од Царинарница — Скопје на име 
Зоран Николовски, е. Шишево, Скопје. (5795) 

Воена книшка на име Љупчо Божиновски, ул. 
„Народна револуција" бр. 76, Куманово. (5465) 

Возачка дозвола на име Тошо Станков, е. Дра-
гоево, Штип. (5475) 

Воена книшка на име Будимир Будоски, е. Окти-
си, Струга. (5482) 

Тековна сметка бр. 80710 1550039706 и загубените 
чекови од бр. 512795 до 512797, издадени од Југо-
банка, — Основна банка — Скопје, на име Лилјана 
Величковска, Скопје. (5528) 

Чекови од бр, 476818 до 476821, издадени од Ју-
гобанка — Основна банка — Скопје, на име Авидан 
Сулејманпашиќ, Скопје. (5592) 

Возачка дозвола на име Неџат Ахмети, ул. 
„Илинденска" бр. 196, Тетово. (5603) 

Диплома- за завршена IV година земјоделско учи-
лиште, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито", Ресен, 
на ^име Николовски Ѓ. Митко, е. Подмочани, Ресен. 

Возачка дозвола на име Мирослав Трендески, е. 
Пчиња, Куманово. (5638) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Осијек на 
име Шабан Мамути, е. Д.,Палчиште, Тетово. (5701) 

Чекови од бр. 547626 до 547630, издадени од Ју-
гобанка — Скопје на име Недев Добрислав, ул. „50 
Дивизија" бр. 35/19, Скопје. (5713) 

Воена книшка на име Муса Мемеди, е. Романов-
це, Куманово. (5725) 

Воена книшка на име Сафет Мислими, е. Копа-
чин Дол, Тетово. (5755) 

Возачка дозвола на име Сафет Мислими, е. Ко-
пачин Дол, Тетово. (5756) 

Работна книшка на име Аџи Муртезоски, Струга. 
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Работна книшка на име Ангеловски Лазо, е. Га-
бар, Крива Паланка. (5481) 

Работна книшка на име Џевџет Мифтари, Тетово. 
Работна книшка на име Илми, Хамзаи, Тетово. 
Работна книшка на име Драганчо Стојмановски, 

Куманово. (5503) 
Работна книшка на име Рада Кировска, Тетово. 
Работна книшка на име Ариф Усеиноски, Струга. 
Работна книшка на име Даринка Цицаноска, 

Струга. (5536) 
Работна книшка на име Мевљуде Абдулаи, Гос-

тивар. (5546) 
Работна книшка на име Абдулбари Болеци, Гос-

тивар. (5550) 
Работна книшка на име Драган Вујачић, Ку-

маново. (5558) 
Рабоша книшка на име Кире Коцевски, Крива 

Паланка. (5562) 
Работна книшка на име Донка Јанчева, Неготино. 
Работна книшка на име Фатмир Зенки, Гостивар. 
Работна книшка на име Џеват Идризи, Гостивар. 
Работна книшка на име Илија Јовановски, Штип. 
Работна книшка на име Спасовски Драган, Скопје. 
Работна книшка на име Селим Селими, Тетово. 
Работна книшка на име Гино Јакимоски, Гости-

вар. (5607) 
Работна книшка на име Демир Рамадан, Ку-

маново. ( 5637) 
Работна книшка на име Ацо Јовановски, Кума-

ново. * (5639) 
Работна книшка на име Рамадан Лулзиме/ Охрид. 
Работна книшка на име Часлав Спасовски, Ку-

маново. (5650) 
Работна книшка на име Драгољуб Стојановски, 

Куманово. (5651) 
Работна книшка на име Јане Јованоски, Гос-

тивар. (5660) 
Работна книшка на име Небојша Трајковски, Ку-

маново. (5668) 
Работна книшка на име Насир Ислами, Гостивар. 
Работна книшка на име Славица Додевска, Кума-

ново. (5689) 
Работна книшка на име Марица Димитриевска, 

Куманово. (5691) 
Работна книшка на име Лилјана Петровска, Ко-

чани. (5705) 
Работна книшка на име Садетин Исменов, Штип. 
Работна книшка на име Елизабета Белева, Струга. 
Работна книшка на име Лазар Филипов, Него-

тино. * (5749) 
Работна книшка на име Доне Станковски, Крива 

Паланка (5771) 
Работна книшка на име Рефет Емурлаи, Тетово. 
Работна книшка на име Стево Михајлов, Штип. 
Здравствена легитимација на име Снежана Ма-

џарова, Штип. (670) 
Здравствена легитимација на име Миленчо Ни-

колов, Штип. (671) 
Здравствена легитимација на име Костадинка 

Каранкова, Штип. (672) 
Свидетелство за УШ одделение на име Анѓел 

Стојаков, Штип. (673) 
Свидетелство за УШ одделение на име Трај-

коски Славе, с. Бело Поле, Прилеп. (675) 
Свидетелство за IV одделение на име Павлина 

Јандриоска, Прилеп. (676) 
Свидетелство за III година на име Виолета Илио-

ска, Прилеп. (677) 
Свидетелство за VI одделение одделение на име 

Иса Мифтароски, Прилеп. (678) 
Свидетелства од I до IV година на име Абду-

раим Сулемани, Тетово. (680) 
Земјоделска здравстевна легитимација на име 

Разије Незими, Тетово. - (682) 
Ученичка книшка на име Џулфидан Бељуљи, 

Тетово. (683) 
Здравствена легитимација на име Мерита Ме-

џиу. Тетово. (634) 
Здравствена легитимација на име Линзита Ру-

фати, Тетово. (686) 
Лична карта на име Руфат Ру фари, Тетово. 

Земјоделска здравствена лигитимација на 'име 
Зијафе Абази, Тетово. (688) 

Свидетелство на име Назми Мерсели, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Нермина Ма-

чевска, Штип. 4 (691) 
Здравствена легитимација на име Виктор Заврев, 

Штип. (692) 
Здравствена легитимација на име Мемет Шабан, 

Штип. (693) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мирко 

Максимов, Штип. (694) 
Картон за пријавување бр. 40101830-186-1 на име 

Димитар Тушевски, Берово. (695) 
Работна книшка на име Весна Николовска, Ско-

пје. (697) 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Весна Јанковска, Скопје. (698) 
Работна кришка на име Лошкова Лепа, Скопје. 
Диплома за ВКВ трговец на име Лошкова Лепа, 

Скопје. . (7оо) 
Работна книшка на име Искра Страчкова, Ско-

пје. (701) 
Воена книшка на име Насер Џемаиљи, с. Ара-

чиново, Скопје. (702). 
Работна книшка на име Абази Абдиљ, е. Сту-

деничани, Скопје, (703) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абази 

Абдиљ, е. Студеничани, Скопје. (704) 
Воена книшка на име Зоран Несторов, Скопје. 
Воена книшка на име Мемет Каиљ, Скопје. 
Свидетелство за III година на име Имер Са-

дики, Тетово. (708) 
Свидетелство на име Елизабета Томовска, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Ајше Фетаи, 

Тетово. (7 1 0) 
Здравствена легитимација ка име Рамадан Фе-

таи, Тетово. 1 ' (711) 
Свидетелство за VIII одделение на име Неџади 

Беџети, Тетово. (712) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Рамис 

Мурати, Гостивар. (713) 
Свидетелство за VIII одделение на име Илчо 

Џаџовски, Делчево. (714) 
Свидетелство за IV одделение на име Тоше 

Серафимов, Кочани. (715) 
Свидетелство за VIII одделение на име Богатин 

Јаневски, Кочани. (716) 
Свидетелство за VI одделение на име Калина 

Миразова, Кочани. (717) 
Свидетелства за II и III година и завршен ис-

пит на име Ѓорѓија Јорданоски, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Јорданов Богдан, Све-

ти Николе. (721) 
Ученичка книшка на име Цветковски Васил, Кру-

шево. г (722) 
Ученичка книшка на име Златко Ујукоски, При-

леп. (723) 
Свидетелство на име Добросав Алениќ, Кума-

ново. (725) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вален-

тина Спасевска, Титов Велес. (726) 
Лична карта на име Ракип Ферати, Тетово. (727) 
Диплома на име Абдулумпалит Зибери, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Насер Мисими. 

Тетово. (729) 
Свидетелство за IV одделение на име Стоилко 

Павловски, Куманово. (636) 
Свидетелство за IV одделение на име •• Колева 

Љуба, е. Конопница, Крива Паланка. (641) 
Свидетелство, за положен завршен испит на име 

Спасовски П. Блажо, Крива Паланка. 
Свидетелство за VIII одделение на име Белуло-

в и Омер, е. Преглево, Македонски Брод. (642) 
Лична карта на име Расим Изаири, Тетово. (645) 
Свидетелство за VIII одделение на име Енвер 

Абази, Тетово. (648) 
Одобрение за ископ на канали на име Џемил 

Беадини, Тетово. (649) 
Здравствена легитимација на име Месут Рушити, 

Тетово. (650) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Адеми 
Кемаилахи, Тетово. (653) 

( Свидетелство за VIII одделение на име Живка 
Илиевска, Тетово. (654) 

Здравствена легитимација на име Шабан Зејну« 
лан, Тетово. (655) 

Лична карта на име Гајур Сеј ду, Тетово. (656) 
Здравствена легитимација на Име Агрон Етеми, 

Тетово. (658) 
Лична карта на име Ноди Јашари, Тетово. (660) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Сефедин 

Ислами, Гостивар. (661) 
Диплома на име Сабахудин Муратови^ Гости-

вар. (662) 
Уверение за положен испит за сувотестени про-

изводи, издадено од СО-Гостивар на и^е Љубослов 
Савески, Гостивар. (663) 

Лична карта на име Нуриман Мустафи, Гости-
вар. (664) 

Книшка на име Силјан Силјаноски, Гостивар. 
Свидетелство за VI одделение на име Садри 

Ајети, Гостивар. (666) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фарук 

"Хоџа, Гостивар. (667) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мухарем Весели, Тетово. (348) 
Лична карта на име Асим Фетач, Тетово. (349) 
Лична карта на име Таџедин Емини, Тетово. 
Свидетелства, за VI VII и VIII одделение на 

име Јусуф Шерифи, Тетово. (351) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шефкет 

Џафери, Тетово. (352) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата за избор и именување на Собранието на 
општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот 
суд — Гостивар 

Кандидатите за судија во Општинскиот суд, по-
крај општите услови предвидени со Законот за здру-
жениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните 
услови предвидени во член 91 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи, кандидатите 
да ги доставуваат до Собранието на општината Гос-
тивар — Комисија за избор и именување, во рок од 
15 дена од дбнот на објавувањето во весникот „Нова 
Македонија". 

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, 
Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25 
и 27 од Законот за судовите за прекршоци („Служ-
бен весник на СРМ" број 6/85) ќе извршат избор на 
еден судија за прекршоци на Општинскиот суд за 
прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела 
Вода, Центар и Чаир. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 
услови за стекнување на својство на работник во 
органите за државната управа: 

1. да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

2. да се 'здравствено способни за вршење на 
задачите и работите; 

3. против нив да не се води кривична постапка; 
4. да се дипломирани правници со положен пра-

восуден испит. 

Кандидатите да поднесат пријави до Србранието 
на општината Центар — Скопје, Комисија за праша-
њата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги под-
несат потребните документи и биографски податоци. 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на општината Крива Паланка 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Крива Паланка ќе 
врши избор на двајца судии на Општинскиот суд во 

Крива Паланка 

Покрај општите услови предвидени во член 247 
од Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени во член 91 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување на Соб-
ранието на општината Крива Паланка во рок од 
15 дена од денот на објавувањето. (436) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79) Собра-
нието на општината Кавадарци 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на двајца судии во Општинскиот . 
суд — Кавадарци 

Услови : 

1. да се државјани на СФРЈ; 
2. да се дипломирани правници со положен пра-

восуден испит и 

3. да поседуваат морално-политички квалитети за 
вршење на судската функција. 4 

Рокот за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето. 

Пријавите се поднесуваат до Собранието на оп-
штината Кавадарци — Комисија за избор и име-
нување. (437) 

Комисијата за избор и именување при Собра-
нието на општината Кратово повторно 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општина Кратово ќе изврши 
избор на претседател на Општинскиот суд — Кратово 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат посебните услови предвидени во член 91 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
ват до Комисијата за избор и именување при Собра-
нието на општина Кратово во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

И С П Р А В К А 

Во конкурсот бр. 405, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36 од 10. X. 1986 година, се врши 
исправка — продолжување на рокот за поднесување 
на пријави за подобност и понуди за 15 дена од де-
нот на објавувањето. (438) 

РО РЕК „Битола" 
Сектор капитална градба 
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Врз основа на член 18 од Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила за самоуправното 
уредување на односите во стекнувањето и распореду-
вањето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи во СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/85), Координацио-
ниот одбор за следење на спроведувањето на Опште-
ствениот договор 

О Б Ј А В У В А 
1. Бруто личниот доход по работник што ќе го 

применуваат ОЗТ од стопанството во пресметките за 
1986 година изнесува 1.112.553 динари. 

2. Бруто личниот доход по работник што ќ е го 
применуваат ОЗТ и РЗ од нестопанството во прес-
метките за 1986 година изнесува 1.173.863 динари. 

3. Коефициентите на сложеноста на трудот изне-
суваат: 

НКВ 1,00 Средна 1,70 
ПКВ 1,20 Виша 2,30 
КВ 1,70 Висока 3,00 
ВКВ 2,30 М-р 3,80 
Ниже 1,20 Д-р 4,00 

Просечниот коефициент на сложеноста на трудот 
во стопанството на СРМ изнесува 1,62. 

4. Со оваа објава соодветно се менува Објавата 
на Координациониот одбор од 9 април 1986 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/86) и објавите за 
измени и дополнувања од 23 јуни 1986 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 26/86) и 22 октомври 1986 
година („Службен весник на СРМ" бр. 37/86). 

СОДРЖИНА 
644. Одлука за прогласување на шумските пре-

дели на Шар Планина за шумски резерват 
и ловиште — — — — —- — — — 953 

645. Одлука за измени на Одлуката за распо-
редување на девизите утврдени за потре-
бите на општествените дејности и на оп-
штествените организации од Републиката 
за 1986 година — — — — — — — 953 

646. Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот за одвоен живот од семејството 953 

647. Решение за именување претседател "VI чле-
нови на Комисијата за признавање право-
то на исклучително материјално обезбеду-
вање, еднократна парична помош и надо-
мест за помош и нега од друго лице за 
корисниците на исклучителното материјал-
но обезбедување — — — — — — 954 

648. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за наука, техно-
лошки развој и информатика — — — 954 

649. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика 954 

650. Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за приходи — — — 954 

651. Решение за повторно назначување совет-
ник на републичкиот секретар за финан-
сии — — — — — — — — — — 955 

652. Решение за согласност за именување ди-
ректор на Заводот за геодетски и фото-
граметриски работи — Скопје — — — 955 

653. Решение за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за утврдување својство 
на носител на одговорни должности и но-
сител на раководни должности од особе-
но значење — — — — — — — — 955 

654. Решение за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за исклучително приз-
навање право на старосна пензија на бор-
ци од НОВ пред 9 септември 1943 година 955 

655. Решение за согласност за именување ди-
ректор на Центарот за странски јазици 
во Скопје — — — — — — — — 956 

656. Наредба за зголемување на основата за 
определување на боречкиот- додаток на 
учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија 
ОД 1 јули 1986 година — — — — — 956 

657. Одлука за вредноста на бодот за пресме-
тување на аконтација на личните доходи 
на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СР Македонија — 956 

658. Одлука за вредноста на бодот за пресме-
тување на личните доходи на носители-
те на правосудните функции, раководните 
и други работници што ги именува Со-
бранието. на СРМ и назначува Претседа-
телството на Собранието на СР Македонија 956 

659. Одлука за усогласување на надоместокот 
на личниот доход на делегатите кои на-
доместок на личен доход остваруваат во 
Собранието на СР Македонија — — — 957 

660. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците поради одвоен живот од семеј-
ството на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СР Македонија 957 

661. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 68/86 ОД 8 октомври 1986 година 957 

662. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 139/86 ОД 15 октомври 1986 година 958 

663. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 142/85 ОД 15 октомври 1986 година 958 

664. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 134/86 ОД 16 октомври 1986 година 959 

665. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 243/86 ОД 22 октомври 1&86 година 960 

666. Одлука на Уставниот суд на Македонија/ 
У. бр. 71/86 ОД 30 октомври 1986 година 960 
Републички фонд за кредигирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 
667. Одлука за измена на Одлуката за поблис-

ките услови за давање кредити и начи-
нот на користење на средствата од Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта што ќ е се форми-
раат на кредитна основа во периодот 1986 
—1990 година — — . — — — — — 961 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
311. Одлука за ослободување на здравствени 

"работни организации од плаќање на при-
донес за здравствена заштита — — — 962 

312. Одлука за ослободување на обврската за 
плаќање на придонесот за вработување за 
месеците ноември и декември 1986 година 962 
КУМАНОВО 

313. Одлука за ослободување од плаќање на 
придонес од личен доход од работен од-
нос за основно образование и придонес од 
личен доход од работен однос за опште-
ствена заштита на децата — — — — 962 

314. Одлука за ослободување од плаќање на 
придонес од личен доход од работен од-
нос од 1 јануари 1986 година — — — 962 
КАВАДАРЦИ 

315. Одлука за измена на стапката на придо-
несот за општествена заштита на децата 963 
ШТИП 

316. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за здружување на средства за 
здравствена заштита — — — — — — 963 

317. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за здружување средства за здрав-
ствена заштита — — — — — — — 963 
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