
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 200 
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686. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот 'развој на стопански недовол-
но развиени! е републики и автономни покраини во 
периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник 
на СРМ“ бр. 7/86 и 45/86), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ 
НИЦИТЕ ЈА ПЛАЌААТ ОБВРСКАТА СПРЕМА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-
КРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, 

ВО 1987 ГОДИНА 

1. Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка 
од 4,2% освен обврзниците што обврската ја пла-
ќаат по -следниве стапки и тоа: 

— по стапка од 3'% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гра-
нките 0105 — Производство на нафтени деривати, 
0111 — Производство на неметални минерали (без 
градежен материјал); во областа 07 — Трговија, гран-
ките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надвореш-
на трговија,-

— по стапка од 2,4% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, 
гранките 0110 — Преработка на обоени метали, 
0119 — Преработка на хемиски производи, 0121 -
Производство на градежен материјал, 0132 — Про-
изводство на сточна храна и 0133 — Производство 
и преработка на тутун; во областа 05 — Градеж-
ништво; во областа 07 — Трговија, подгрупата 07011 
— Трговија на мало со прехранбени производи; во 
областа 08 — Угостителство и туризам, гранката 
0801 — Угостителство; во областа 11 — Финансиски, 
технички и други услуги, подгрупата 110401 — Про-
сторно и урбанистичко планирање и проектирање; 

— по стапка од 1,20/о — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0106 — Про,изводство на железна руда, 0107 
— Црна металургија, 0108 — Производство на руди 
од обоен,и метали, 0109 — Производство на обоени 
метал,и, 0118 — Производство на базни хемиски про-
изводи, од гранката 0126 — Производство на готови 
текстилни производи, подгрупата 012691 — Произ-
водство на покривачи за под, освен рачното кили-
марство, а од 0130 — Производство на прехранбени 
производи, нодгрупата 013021 — Производство на 
леб и печиво; во областа 02 — Земјоделство и ри-
барство, групите 02011 — Полјоделство и 02014 — 
Сточарство1. 

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Ин-
дустрија и рударство, од гранката 0101 — Електро-
стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на 
електрична енергија, обврската ја пресметуваат по 
стапка од 4,2% и со самоуправна спогодба средства-
та ги здружуваат и насочуваат за поддржување на 
развој,ните програми во таа дејност. 

2. Обврската од точка 1 на оваа одлука за 
периодот јануари — септември 1987 година обврз-

ниците ќе ја уплатат во три еднакви рати со 
аконтациите за месеците октомври, ноември и де-
кември 1987 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 23-1861/1 
1 октомври 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

687. 
Врз основа на член з од Законот за водењето 

на паричните средства на Републиката и на општи-
ните како депозит во Народната банка на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по 
претходно мислење на Народната банка на Македо-
нија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

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

ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите4 за користење на паричните средства на 
Републиката и на општините што се водат како де-
позит во Народната банка на Македонија во 1987 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/87, 23/87, 
28/87 и 33/87), во член 2, точка 6, износот „1678" 
се заменува со износот „1878". 

Член 2 
Во член 9-6 зборовите „од 3 месеци“ се заме-

нуваат со зборо,вите „до донесување на одлука за 
поблиските намени, начинот и условите за користе-
ње на паричните средства на Републиката и на 
општините што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во 1988 година, а најдоцна до 
1 март 1986 година“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1873/1 
1 октомври 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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688. 
Врз оонова на чле,н 19 од Законот за системот на 

општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84 и 43/86) и член 6 од Законот за 
општествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), 
Извршниот совет ,на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕР-
КА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ -
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ 

- НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИО-ДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ 

1. Во Одлуката за пропишување мерка на непо-
средна контрола на цените — определување најви-
соко ниво на цените — надоместок за користење на 
радио-дифузните приемници („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/87) во точката 2, алинеја 1, бројката 
„3.000" се заменува со бројката „4.000", а во алинеја 
2 бројката „500" се заменува со бројката „666". 

2. Во точката 3 на крајот зборовите „1. VI. 1987 
година“ се заменуваат со зборовите „15. X. 1987 го-
дина“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија“, а ќе се применува од 15 октомври 
1987 година. 

Бр. 23-1852/1 
1 октомври 1987 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

689. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 64/84 и 43/86) и член 6 од За-
конот за општествена контрола на цените на произ-
водите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВ-

НО ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемува-
ње на цените на дневните информативно-политички 
весници „Н/ова Македонија“, „Флака е влазримит" и 
„Бирлик", бр. 02-5197/1 од 15. IX. 1987 година на Де-
ловодниот одбор на Н И П РО „Нова Македонија“ - -
Скопје, со која продажните цени се зголемуваат и 
тоа.-

- „Нова Македонија“ од 150 на 200 дин/приме-
рок, 

— „Флака е влазримит" и „Бирлик" од 100 на 
150 дин/примерок. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за давање сог-
ласност на цените на дневните информативно-поли-
тички весници на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија бр. 23-1016/1 од 14. V. 1987 годи-
на, објавена во „Службен весник на СР Македонија“ 
бр. 20/87. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“, а ќ е се применува од 15 октомври 1987 
година 

Бр. 23-1814/1 
1 октомври 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

690. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 422 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата од 23 септември 1987 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ЗАПИРА од извршување поединечните ак-
ти и дејствија преземени врз основа на член 13 
став 2 од Законот за станбени задруги („Службен 
весник на СРМ“ бр. 46/82), до донесување на ко-
нечната одлука. 

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

3. Уставниот суд. на Македонија со Решението 
У. бр. 277/Ѕ'д од 4 март 1987 година поведе постап-
ка за оценување уставноста на член 13 став 2 од 
Законот за станбените задруги. Со оспорената од-
редба е предвидено дека член на станбена задруга 
може да стане секој работен човек или граѓанин 
кој нема стан во сопственост, односно има стан во 
сопственост кој не одговара на потребите на него-
вото семејно домаќинство, и има живеалиште во 
местото на седиштето на станбената задруга. 

Постапката е поведена затоа што основано се 
постави прашањето дали оспорената одредба од за-
конот е во согласност со одредбите на Оддел II 
став 3 алинеја 9 од Основните начела, со член 91 
и со член 234 од Уставот на СР Македонија, однос-
но дали оо неа се повредува уставното начело на 
еднаквоста на луѓето, дали се ограничува слободата 
на настанувањето и дали се нарушува единството на 
југословенскиот пазар, чие обезбедување е право и 
должност на Републиката. 

4. Во текот на постапката на Уставниот суд на 
Македонија му е поднесено барање да нареди да се 
запре извршувањето на поединечните акти и деј-
ствија преземени врз основа на оспорениот член 13 
став 2 од Законот за станбените задруги. 

На седницата Судот оцени дека со извршува-
њето на поединечните акти и дејствија преземени врз 
основа на оспорената одредба од законот, а со кои 
се забранува или оневозможува вршењето на деј-
носта на станбените задруги надвор од местото на 
нивното седиште, можат да настанат неотстранливи 
штетни последици за станбените задруги и за работ-
ните луѓе и граѓаните што се зачленети во нив. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
ЕО точката 1 од ова решение. 

У. бр. 277/86 
23 септември 1987 година 

Скопје 

Го замену,ва претседателот 
на Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мугбил Бејзат, с. р. 

693. 
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 23 
септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) членовите 32, точка 2, з, 4, 6, 7 и 8, 38 и 

62 од Правилникот за основите, мерилата и крите-
риумите за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците во Работната заедница „Заеднички служ-
би“ на Работната организација „Треска-Мебел" во 
Скопје, донесен со референдум на 15 септември 1980 
година, 
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б) членовите 5, 6 и 7 од Правилникот за измени 
и дополнувања на Правилникот за основите, мери-
лата и критериумите за решавање на станбените 
потреби на работниците на означената организација, 
донесен со референдум на 3 јуни 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означената организација на на-
чин предвиден за објавување на самоуправни општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 78/87 од 13 мај 1987 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на члено-
вите во актите означени во точката 10 од оваа од-
лука. Постапката е поведена затоа што пред Судот 
се постави прашањето за согласноста на означените 
членови со уставното начело на заемност, солидар-
ност, и еднаквост и за спротивности на член 62 од 
Правилникот со член 129 став з и член 181 став 
2 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во члено-
вите 32 точка 2, з, 4, 6, 7 и 8 од оспорениот пра-
вилник и членовите 5, 6 и 7 од Правилникот за из-
мени и дополнувања е извршено вреднување на 
основите за распределба на станови при што основот 
правен основ на користење на станот односно стан-
бената состојба е вреднувана со најмал број на бо-
дови во однос на другите предвидени основи. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 
14/78 и 27/86), самоуправно право е на работни-
ците во организацијата на здружениот труд во само-
управниот општ акт да ги утврдат основите и мери-
лата за распределба на станови. Притоа, доминантно 
влијание треба да има станбената состојба, а имајќи 
ги предвид придонесот на работата и работниот стаж 
со цел да се обезбеди остварување на уставното на-
чело на заемност и солидарност односно стан да 
добие работник кој е најмалку станбено обезбеден. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
и во Правилникот за неговите измени и дополнува-
ња станбената состојба нема доминантно влијание 
при распределба на станови, туку такво влијание 
имаат другите основ-и, а особено сложеноста и одго 
верноста на работите и работните задачи, Судот 
смета дека оспорените одредби не се во согласност 
оо уставното начело на заемност и солидарност из-
разено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија. 

5. Понатаму, Судот по сопствена иницијатива ут-
врди дека во член 32 точка 8 е извршено вреднува-
ње на основот учество во НОВ, по кој во алинеја 
6 се утврдени определен број на бодови за деца 
на паднати борци. 

Утврдувањето на основите и мерилата за распре-
делба на станови е самоуправно право на работни-
ците во основната организација. При утврдувањето 
на тие основи и мерила работниците треба да поа-
ѓаат од рамноправноста, солидарноста и заемноста 
меѓу работниците и тие основи и мерила да не 
овозможуваат некои од работниците да се ставаат во 
поповолна и привилегирана положба во однос на 
другите работници. 

Со оглед на тоа што во член 32 точка 8 али-
неја 6 е предвиден одреден број на бодови при оп-
ределувањето на редот на првенството за добивање 
на стан за работниците — деца на паднати борци 
Судот смета дека тие работници се ставаат во попо-
волна положба во - однос на другите работници, од-
носно дека означената одредба не е во согласност 
со уставното начело на еднаквост утврдено во Од-
дел И став 3 алинеја 3 од Уставот на СР Македонија. 

6. Судот исто така утврди дека во член 38 од 
Правилникот е предвиден^ станбен кредит да може 
да се додели на работници кои живеат во местото 
на седиштето на основната организација и во местото 
на седиштето на организацијата на здружен труд, 
ако таа се наоѓа во урбанистичкото подрачје на 
градот во кое е седиштето на организацијата на 
здружен труд. 

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија 
и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, 
сите работници учествуваат во создавањето на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, издвојувај ,^ дел 
од доходот и дел од својот личен доход, така што 
сите работници, согласно утврдените основи и мери-
ла, имаат право да учествуваат во распределбата на 
средствата за заедничка тотрошувачка. 

Со оглед на тоа што според член 38 од оспо-
рениот Правилник станбен кредит може да добие 
само работник кој живее во местото на седиштето 
на основната организација односно во местото на 
единицата на здружен труд, Судот смета дека со 
оваа одредба се исклучуваат од распределбата оние 
работници кои живеат вон од означеното подрачје, 
а се просторно во можност да доаѓаат на работа 
со што се создава нееднаквост меѓу работниците 
што не е во согласност со наведеното уставно на-
чело. 

7. Разгледувајќи го понатаму Правилникот, Су-
дот утврди дека во член 62 е предвидено дека при 
распределбата на солидарни станови Комисијата да 
има право на работникот да му определи 10 ,бода по 
претходно прибавено мислење од синдикалната ор-
ганизација, работна заедница, ако тој се истакнува 
и дава поголем придонес во работата, како и за 
развивање на самоуправувањето и меѓусебните од-
носи со другите работници. 

Според мислењето на Судот при утврдувањето 
на основите и мерилата за распределба на станови, 
работниците, освен социјално-економските можат да 
предвидат и такви основи што се поврзани со при-
донесот во работата, под услов тие, согласно член 
129 став з од Законот за здружениот труд, да се 
засноваат врз објективизирани критериуми. 

Со оглед на тоа што во член 62 од Правилни-
кот не се определени објективизирани основи и ме-
рила за вреднување на придонесот на секој работ 
ник, Судот утврди дека оваа одредба е во спротив-
ност со член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд, и дека самоуправната активност и односот кон 
другите работници не можат да се предвидат како 
основи за распределба на станови. 

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

У. бр. 78/87 
23 септември 1987 година 

Скопје 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мугбил Бејзат, с. р. 

692. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на 

член 20 од Законот за осно-вите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 23 
септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 10 и 11 став 1 од 
Правилникот за решавање на станбените потреби, 
донесен од работниците во Основната организација 
на здружениот труд \„Алкалоид-Комерц" в 0 состав 
на Алкалоид — Хемиска, фармацевтска и козметич-
ка индустрија во Скопје, со референдум одржан на 
12 март 1982 година, во времето на нивното важење 
не биле во согласност со Уставот и законот. 

Оваа одлука има правно дејство како и одлу-
ката на Судот со . која се укинува самоуправниот 
општ акт. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 98/87 од 1 јули 1987 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 10 
и 11 став 1 од актот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за соглас-
носта на оспорените одредби со уставното начело 
на заемност и солидарност. 

4. На седницата Судот утврди дека член 11 став 
1 од оспорениот Правилник за основот работен при-
донес предвидува „ма секои 500 (петстотини) динари 
просечен месечен личен доход остварен во претход-
ната година да му додава по 1 бод“, односно дека 
по овој основ можат да се добијат најмалку 70 а 
најповеќе 250 бода. Судот исто така утврди дека 
по овој осно-в се добиваат многу повеќе бодови во 
однос на основот станбена состојба и работен стаж, 
од што произлегува дека основот станбена состојба 
нема доминантно влијание врз утврдување редот 
на првенство. Исто така Судот утврди дека оспоре-
ниот правилник престанал да важи со донесување 
на нов правилник, кој е донесен со референдум одр-
жан на 19 јануари 1987 година и со кој е извршено 
усогласување со тоа што основот станбена состојба 
има доминантно влијание врз утврду,вање редот на 
првенство за добивање на користење стан во опште-
ствена сопственост. 

5. Според член 42 од Законот за станбени одно-
си („Службен весник на СРМ' бр. 36/73, 14/75 и 
27./Ѕ6) со самоуправен општ акт за доделување ста-
нови на користење се утврдуваат начинот, условите 
и редот на првенство за добивање на станови. При 
утврдувањето на условите и редот на првенство, ра-
ботниците треба да водат сметка да не се повредува 
уставното начело на заемност и солидарност кое 
треба да има примарно влијание при распределбата 
на станови, а кое е изразено во Оддел II став 3 
алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај во 
член 10 и 11 став 1, основите работен придонес и 
работен стаж имаат доминантно влијание врз утвр-
дување редот на првенството з а добивање на корне 
тење стан во општествена сопственост, Судот утврди 
дека оспорените одредби од Правилникот во вре-
мето на нивното важење не биле во согласност со 
означеното уставно начело. 

Врз основа на изнесеното Судот согласно член 
434 од Уставот на СР Македонија одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 98/87 
23 септември 1987 година 

Скопје 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мугбил Бејзат, с. р. 

693. 
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 23 
септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката заведена под бр. 198 
од 18 ма ј 1982 година за изменување на Правилникот 
за основите и мерилата за стекнување на доходот, 
распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка на Централното основно училиште „Димката 
Габерот“ во Кавадарци, донесена од Работничкиот 
совет на 21 април 1982 година. 

2. О,ваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Централното основно училиште ,„Лим 
ката Габерот“ во Кавадарци, на начин определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 242/86 од 1 јуни 1987 година, поведе постапка 
,за оценување уставноста и законитоста на одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината спротивност со член 
463 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука се извршени измени и дополнувања на 
Правилникот за основите и мерилата за стекнува-
ње на доходот, за распоредување на чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците во означе-
ното основно училиште, донесен со референдум она 
31 јануари 1979 година, меѓу другото, и во делот 
во кој биле утврдени мерила за распределба на 
средствата за лични доходи по основ на степен на 
стручна подготовка. Со оспорената одлука се пред-
видени допол,нителни работни задачи за наставни-
ците, учителите и професорите и е извршено нивно 
вреднување. 

5. Според член 463 од Законот за здружениот 
труд, за обновите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи работниците во основни-
те организации на здружениот труд одлучуваат со 
референдум. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се 
3/редуваат односи од распределбата на средствата 
за личн,и доходи и се утврдуваат основи и мерила 
за таа распределба и е донесена од Работничкиот 
совет, а не со референдум, Судот утврди дека таа 
е во спротивност со член 463 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 242/86 
23 септември 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија 
Судија, -

Мугбил Бејзат, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

218. 
Врз основа на член 44 став 2 од Општествениот 

договор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равно уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ“ број 28/85 и 
18/87), Координациониот одбор за следење на спро-
ведувањето на Општествениот договор, во соработка 
со Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија, донесува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ЧИСТИОТ ДОХОД, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧ-

НАТА СЛОЖЕНОСТ НА ТРУДОТ И ЗА ДРУГИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Со оваа методологија се обезбедува едиооб-
разност во следењето на примената на Општестве-
ниот договор и на самоуправните спогодби за рас-
поредување на доходот и чистиот доход и распре-

д е л б а т а на средствата за лични доходи на групации-
те, гранките и дејностите. 
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2. Следењето на примената на договорот и спо-
годбите се врши преку образецот ППМ (Пресметка 
за примена на мерилата за распоредување на чистиот 
доход) кој заедно со Појаснувањето за начинот на 
пополнувањето на елементите од Пресметката за 
примена на мерилата за распоредување на чистиот 
доход се составни делови на оваа методологија. 

3. Пополнет образецот ППМ, основните органи-
зации и работните заедници го доставуваат до над-
лежната Служба на општественото книговодство кај 
која се води жиро сметката на корисникот во роко-
вите пропишани за поднесување на периодичните 
пресметки за период јануари-јуни и јануари-септем-
ври и на завршната сметка во два примероци од 
кои еден примерок СОК во СРМ — Централа во 
Скопје доставува до надлежните органи на група-
циите. 

4. Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија — Централа во Скопје образецот 
ППМ ќе го прилагоди за автоматска обработка. 

5. Оваа методологија влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ“, а ќе се применува почнувајќи со периодич-
ната пресметка за период јануари-септември 1987 
година. 

6: Со влегувањето во сила на оваа методологија 
престанува да важи Методологијата за следење на 
примената на заедничките основи и мерила за-распо-
редување на чистиот доход за утврдување на про-
сечната сложеност на трудот и за други показатели 
(„Службен весник на СРМ“ број 1/87). 

Образец ППМ 

4. Дел од чистиот доход за4 

лични доходи според ме-
рилото (се пренесува од 
Г — „примена на мери-
лата“ дел II) 

5. Дел од чистиот доход 
распореден за лични до-
ходи (р. бр. 119 4 120 
4 121 од БУ) 

6. Повеќе распоредени сред-
ства за лични доходи (р. 
бр. 5 — ред. бр. 4) 

7. Помалку распоредени 
средства за лични доходи 
(р. бр. 4 - р. бр. 5) 

8. Дел од чистиот доход за 
акумулација според ме-
рилото (се пренесува од 
— Г „примена на мери-
лата“ дел II) 

9. Дел од чистиот доход 
распореден за акумулаци-
ја (р. бр. 125 4 126 4 
127 4 128 4 129 4 130 
4 132 4- 133 ОД БУ) 

10. Повеќе распоредени сре-
дства за акумулација (р 
бр. 9 — р. бр. 8) 

11. Помалку распоредени сре-
дства за акумулација (р. 
бр. 8 — р. бр. 9) 

Б. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 

12. Пресметани чисти лични 
доходи (ознака за АОП 
182 од посебни податоци 

' - ПП) (а 4 б 4 в) 
а) Пресметани чисти лич 
ни доходи по основ на 
тековен труд (ознака за 
АОП 179) 
б) Пресметани чисти лич-
ни доходи по основ на 
управување и стопанисува-
ње со општествени сред-
ства (ознака за АОП 181) 
в) Пресметани надоместо-
ци за лични доходи (оз 
нака за АОП 180) 

13. Надомест за исхрана на 
работниците без делот за 
засилена односно заш-
титна исхрана на работа 
(р. бр. 32 од БУ) 

14. Надомест за превоз до и 
од работа (р. бр. 28 од 
БУ) 

15. Највисок просечен месе-
чен чист личен доход 

16. Најнизок просечен месе 
чен чист личен доход 

17. Распореден дел од чис-
тиот доход за заедничка 
потрошувачка без делот 
што има карактер на ли-
чна потрошувачка (р. бр. 
122 4 123 ОД БУ) 

18. Контролен збир (р. бр. 
12 ДО 17) 



Стр. 686 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 октомври 1987 

В. УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
СЕЧНИОТ КОЕФИЦИЕНТ 
НА СЛОЖЕНОСТА НА ТРУ-
ДОТ 

— со два децимали 

Е Л Е М Е Н Т И 

П о и о, P-I lO 

ѕ С 
О g 

СЗ (D 

ех о, 
W п 

Д о (D д 

Р 11 
W д 

(D н 
О О ID о пЅ м а w CQ сЅ 

a t 2 L. К б О 
аЈ 

о а о 0 
а о о л w м fc д 

1 2 А 3 4 5 

19. Неквалификувани 1,00 
20. Полуквалификувани 1,20 
21. Квалификувани 1,70 
22. Високо квалификувани 2,30 
23. Ниже 1,20 -
24. Средно 1,70 
25. Вшие 2,30 
26. Високо 3,00 
27. Специјалисти 3,80 
28. М-р 3,80 
29. Д-Р 4,00 
30. Вкупно од р. бр. 19 

р. бр. 29 ^ (р. бр. 
од ПП) 

до 
51 

31. Просечен коефициент на 
сложеност (р. бр. 30 кол. 
5 : кол. 3) 

Контрола извршиле: 

Раководител на 
книговодството, 

Печат на 
СОК 

Кој ја прима заврш-
ната сметка и дата на 

приемот 

Раководител на основ-
ната организација на 

здружен труд 

Г. П Р И М Е Н А 
на мерилата според Самоуправната спогодба за рас-
поредување на остварениот чист доход во пресмет-

ковниот период 

I. Утврдување на дел од доходот стекнат по исклу-
чителни погодности според мерилото 
JI. Распоредување на чистиот доход на дел за лични 
доходи и дел за акумулација според мерилото 

П О Ј А С Н У В А Њ Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕН-
ТИТЕ ОД ПРЕСМЕТКАТА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРИ-
ЛАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ДОХОД 

(ОБРАЗЕЦ „ППМ") 

1. На реден број 1 делот од доходот стекнат 
под исклучителни погодности според мерилата, се 
внесува износот пресметан во „Г" дел I од образе-
цот. 

2. На реден број 2 распореден дел од доходот 
стекнат под исклучителни погодности се внесува 
збирот на редните броеви 94, 95 и 96 од Биланс на 
успехот во понатамошниот текст БУ. 

КОС од вонстопанските дејности (област 12, 13 и 
14) редните броеви 1 и 2 не ги исполнуваат). 

3. На реден број 4 делот од чистиот доход за 
лични доходи според мерилата се внесува износот 
пресметан во „Г" дел II од образецот. 

4. На реден број 5 делот од чистиот доход рас-
пореден за лични доходи се внесува збирот на ред-
ните броеви 119, 120 и 121 од БУ. 

5. На редните броеви 6 и 7 се искажуваат пове-
ќе, односно помалку распоредените средства за лич-
ни доходи, утврдени како разлика на пресметаниот 
дел од чистиот доход за лични доходи според мери-
лата и делот од чистиот доход распореден за лични 
доходи со периодичната пресметка, односно заврш-
ната сметка. 

6. На реден број 8 „дел од чистиот доход за 
акумулација според мерилата“, се внесува износот 
пресметан во „Р“ дел II од образецот. 

7. На реден број 9 дел од чистиот 'доход распо-
реден за акумулација, се внесува збирот на редните 
броеви 125, 126 127, 128, 129. 130, 132 И 133 ОД БУ 

8. На редните броеви 10 и 11 се искажуваат по-
веќе односно помалку распоредените средства за аку-
мулација утврдени како разлика на пресметаните 
средства за акумулација според мерилата и распоре-
дените средства за акумулација со Периодичната пре 
сметка односно завршната сметка. 

9. На реден број 12 се внесуваат пресметаните 
чисти лични доходи искажани на редните броеви 7 
до 9 (ознака за АОП 182) од Посебните податоци (во 
понатамошниот текст ПП). 

На реден број 12 под а) се внесува износот на 
пресметаните чисти лични доходи по основ на те-
ковен труд искажан на реден број 7 од ПП. 

На реден број 12 под б) се внесува износот на 
пресметаните чисти лични доходи по основ на упра-
вување и стопанисување со општествените средства 
искажани на реден број 9 од ПП. 

. На реден број 12 под в) се внесува износот на 
пресметаните надоместоци на чистите лични доходи 
искажани на реден број 8 од ПП. 

10. На реден број 13 се внесува надоместот за 
исхрана на работниците искажан на реден број 32 од 
БУ без делот за засилена, односно заштитна исхрана. 

11. На реден број 14 се внесува надомест за пре-
воз до и од работа искажан на реден број 28 од 
БУ. 

12. На реден број 15 се искажува највисокиот 
чист личен доход што како месечен просек одделен 
работник го остварил во тековниот пресметковен пе-
риод. 

13. На реден број 16 се искажува најнискиот 
чист личен доход што како месечен просек одделен 
работник го остварил за полно работно време во те-
ковниот пресметковен период. 

14. На реден број 17 се внесува распоредениот 
дел од чистиот доход за заедничка потрошувачка 
искажан на редните броеви 122 и 123 од БУ. 

15. Од реден број 19 до реден број 29 се утвр-
дува бројот на условно неквалификуваните работни-
ци по пат на множење на просечниот број на вра-
ботени (колона 3) со соодветниот коефициент (ко-
лона 4) и резултатот се искажува во колона 5. Во 
колона 3 бројот на вработените се утврдува според 
аналитичката евиденција на просечниот број на вра-
ботени утврден според бројот на часови на работа. 
Степенот на стручната подготовка, односно квали-
фикација се зема според утврдените услови во само-
управните општи акти. Бројот на вработените според 
бројот на часовите .на работа (колона з) и според 
условно неквалификуваните работници (колона 5) се 
искажува во два децимала. 

На редниот број 27 се внесува бројот на работ-
ници-специјалисти, кои социјализацијата ја имаат 
стекнато врз основа на Закон. Збирот на редните 
броеви од 19 до 29 се искажува на реден број 30 и 
е еднаков со реден број 51 од ПП. 

Во Г — Примена на мерилата според Самоуправ-
ната спогодба за распоредување ,на остварениот чист 
доход во пресметковниот период во делот I — утвр-
дување на дел од доход стекнат под исклучителни 
погодности, се искажува начинот на пресметување на 
овој дел од доходот според заедничките основи и ме-
рила од член 18 од Општествениот договор („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 28/85) и елементите што ги 
утврдува и објавува Координациониот одбор. 
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Износот на дел од доход стекнат под исклучи-
телни погодности1 утврде-н на овој начин се прене-
сува на реден 6poj 1 од образецот. 

Во Г делот II - г распоредување на чистиот до-
ход на дел за лични доходи и на акумулација се 
искажува начинот на пресметката на основите и ме-
рилата за распоредување на чистиот доход, соглас-

но самоуправниот општ акт усогласен со самоуправ-
ната спогодба на групацијата, односно Општестве-
ниот договор, и елементите што ги утврдува и обја-
вува Координациониот одбор. Износите на пресме-
таните средства за чистиот доход на ,дел за лични 
доходи и на дел од акумулација се пренесуваат на 
реден број 4 и реден број 8 од образецот. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

219. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп 

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Ма,кедонија („Службен ве-
сник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 24 септември 3 987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУ 
РУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, 
СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТ 
Н И МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА (ВО РУДНИЦИТЕ СО ПО-
ВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВО СРМ ЗА ЕКС-
ПЛОАТАЦИЈА НА МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ, УКРАСЕН 

КАМЕН И ЈАГЛЕН - „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
СРМ“ БР. 6/87) 

Член 1 
Во член 2 Глава. I — Рудници за метали, во 

насловот: Електро-машинско одржување на површин-
ски коп се додаваат зборовите: „сепарација, фло-
тација, транспортен систем и жичара“. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ 

Бр. 02-3271/1 
24 септември 1987 година Претседател, -

Скопје Анастас Милевски, с. р 

220. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвал?идското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 
31 став 1 и член 56, 57 и 143 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен ве-
сник на СРМ“ бр. 18/83), чле.н 73 и 75 став 2 од 
Статутот на 'Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија и член 2 од Општествениот договор за усогласу-
вање на пензиите во C.P Македонија, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед,ни-
цата одржана на 24 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНР1ТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ОСТВАРЕНИОТ 
ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ Л И Ч Н И ДОХОДИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 
1987 ГОДИНА 

' Член 1 
Старооните, инвалидските и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварена во 

странство и паричните надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација и 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност се усогласуваат со 57 
насто што претставува пораст на номиналните лични 
доходи на работниците во СРМ во периодот јануари 
ју,ни 1987 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на пен-
зиите и паричните надоместоци со движењето на но-
миналните лични доходи во Републиката во 1987 го-
дина („Службен весник на СРМ“ бр. 7/87 и 25/87) 
до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат 
уште за 12 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши на пензиите на учесниците во НОВ од пред 
9 септември 1943 година определени од гарантира-
на пензиска основа, најнискиот износ на пензиите 
како и на пензиите со кои се исплатува додаток на 
пензијата, на износот на гарантираната пензија, нај-
нискиот износ на пензијата односно на пензијата и 
додатокот на пензија определени за 1987 година спо-
ред соодветните одлуки. 

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

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1987 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1987 
година се зголемуваат до „износот на пензијата опре-
делена врз основа на остварените лични доходи и на-
вртениот пензиски стаж, но најмногу до износот на 
највисоката пензија во 1987 година зголемена за про-
центот од член 1 на оваа одлука, 
f 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла 
ра член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 1987 година, 
односно во чија пензиска основа се засметана цело-
сно или делумно личните доходи односно основици 
на осигурување остварени во 1987 година. 

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои 
се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат 
без оглед на последната година ,од која се засметана 
личните доходи во пензиската основа. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

припаѓа и на пензиите на работниците во органите 
на Управата надлежни за внатрешни работи и се-
мејните пензии изведени по таа основа сразмерно 
на бројот на месеците од 1987 г о ш н а во која при-
мале пензија согласно член 137 став 2 од Законот 
за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 
37/80) како и на пензиите на работниците во казне-
но-поправни и воопитно-поправни домови и семејните 
пензии изведени по тра основа сразмерно на бројот 
на месеците од 1987 година во која примале пензија 
согласно член 73-а од Законот за извршување на 
санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 35/86). 



Стр. 688 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 октомври 1987 

Член 6 
Како основица за определување износот на усо-

гласувањето од член 1 на оваа одлука се зема изно-
сот на пензијата, материјалното обезбедување одно-
сно паричниот надоместок, усогласени според по-
растот на номиналните лични доходи во Републиката 
во 1986 година што на корисникот му припаѓа на 1 
јануари 1987 година. 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Партизан-

ска споменица 1941" со усогласувањето од член 1 
на оваа одлука не може да го надмине износот опре-
делен според член 9 став 3 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-3274/1 
24 септември 1987 година 

. Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, с. р 

221. 
Врз основа на член 192 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 24 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА ВО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
(ВО РУДНИЦИТЕ) 

Член 1 
Во член 2, глава I. Во рудниците — точката 7 

се брише. 
Се додаваат две нови точки 7 и 8 кои гласат-. 

. „7) Работните места на работниците кои непо-
средно работат на дупчење со лафетна дупчалка 
секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување. 

8) Работните места на работниците кои непосред-
но работат на дупчење на мински дупки и кроење 
со рачни дупчалка секои 12 месеци поминати на ра-
бота се сметаат како 16 месеци стаж на осигуру-
вање“. 

Точката 8 станува точка 9 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 
Бр. 02-3272/1 

24 септември 1987 година 
Скопје 

Претседател, 
Анастас Милевски, с. р 

222. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 24 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
(ВО КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ - ОЏАЧАРИ) 

Член 1 
Во глава XXIX член 2 во комуналната дејност во 

став 6 работните места на оџачарските работници 
кои работат полно работно време и непосредно и 
трајно се изложени на физички и психофизички на-
прегања, место коефициентот за секои 12 месеци 
ефективна работа се сметаат во стаж на осигурува-
ње како 14 месеци, се заменува со коефициентот 
„како 16 месеци“. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02 3270/1 
24 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, с. р. 

223. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва 
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 24 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУ 
ВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ Р A3 
БОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 

определување на надоместокот на трошоците за сме 
стување и исхрана на деца и младинци со пречки во 
психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на тру-
дот („Службен весник на СРМ“ бр. 11/87) и се утвр 
дува нов изно-с на висината на паричниот надоместок 
на трошоците за сместување и исхрана за 1987 го-
дина. 

Член 2 
Член 4 од Одлуката се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинци со пречки во психичкиот и фи 
зичкиот развој заради стручно односно работно оспо-
собување, односно преквалификација или доквали-
фикација на инвалидите на трудот месечно изнесува 
по еден корисник и тоа-. 
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П . 0 Qi 01 ID 

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
Трошоци за исхрана 
со интернатско сме-

стување 

1 2 3 

1. Завод за рехабилитација на деца со ош-
тетен слух „Кочо Рацин“ — Скопје 42.353 

2. Завод за професионална рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов“ — Скопје 43.493 

3. Завод за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје 53.010 

4. Центар за професионална рехабилитаци-
ја на младинци со оштетен слух „25 Мај“ 
- Скопје 41.803 

5. Центар за рехабилитација и образование 
„Македонија“ - Скопје 41.803 

6. Центар за специјално насочено образова-
ние „Искра“ - Шти.п 41.803 

7. Работна организација за основно образо-
вание на децата од лесна и умерена^ по-
преченост во психофизичкиот развој со 
ученички дом „25 Мај“ — с. Ново село и 
други специјални паралелки при основни 
училишта со интернатско сместување 41.803". 

Член 3 
Во член б бројката: „9.750" се заменува со број-

ката „11.625", а бројката „11.050" со бројката „13.175". 

Член 4 
Во член 7 бројката.- „22.100" се заменува со 

бројката „26.350". 
Член 5 

Во член 8 бројката: „7.480" се заменува со број-
ката „8.912". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-3269/1 
24 септември 1Ѕ87 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, с. р. 

224. 
Врз основа на член 28 став 1, а во врска со 

член 39 став 1 од Законот за избор на членови на 
делегациите и на делегатите во собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, („Службен весник на СРМ“ бр. 
41/81), претседателот на Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на еден делегат во Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија од делегатската единица 
број 10 — Собрание на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — Кочани. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат во време 

од 24 до 30 октомври 1957 година според новата 
листа на кандидатите. 

Бр. 38 - Стр. 689 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропиша-
ните рокови почнуваат да течат од 24 септември 1987 
година. 

IV 
За спроведувањето на ова решение се грижи 

Општинската изборна комисија во Кочани. 

Бр. 02-3374/1 
24 септември 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

225. 
Врз основа на член 28а и 28б од Законот за 

електростопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/78, 42/82 и 29/83) и мерките и активностите зл 
намалување на инфлацијата и остварување на кон-
солидација утврдени со Резолуцијата за политиката 
на остварувањето н а Општествениот план на СР Ма-
кедонија за периодот од 1986—1990 во 1988 година, 
Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на 
VIII седница одржана на 29 септември 1987 година, 
донесе 

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

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување висината на придо-

несот за електростопанството, ССИЗЕМ бр. 215/IX/7 
од 24. IX. 19ЅЗ година („Службен весник на СРМ“ бр 
38/83, 4/86, 4/87), член 4 се менува и гласи: 

„Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 
0,6%". 

Член 2 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СРМ“. 
Член 3 

,Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
,нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 

^ ќе се применува од 1 октомври 1987 година. 

ССИЗЕМ бр. 357/8/3 
29 септември 1987 година 

Скопје 

Претседател 
дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - РАДОВИШ 

226. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуправ-

ните ' интересни заедници („Службен весник на СРМ“ 
бр. 5/74) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за култура 
— Радовиш, а врз основа на одлуката донесена оч 
Собранието на ОСИЗ, бр. 18 од 20. IV. 1987 година, 
Извршниот одбор, на седницата одржана на 23 сеп 
тември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ 

ЗА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 
1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува стапката на придонес за култура 

и тоа: -
1. приход од доходот на стопанството, по стап-

ка ОД 0,50%: 
2. приход од личен доход од работен однос од 

нестопанството, по стапка од 0,20%. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 690 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 октомври 1987 

Члеч 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12021), средното насочено образование 
(12012), социјалната заштита (13024) и ОЗТ Здравствен 
дом — Радовиш (13) се ослободени од плаќање при-
донес за култура за 1987 година. 

За организациите на здружен труд од општестве-
на заштита на децата (130211) се утврдува стапка на 
придонес од 70% од стапката во член 1 и ќе изне-
сува 0,14%. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1. IX. 1987 година. Со 
влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката бр. 02-19 од 20 април 1987 година 

Бр. 02-42 
23 септември 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

ч Ѓорѓи Газепов, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ 

227. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ 
бр. 5/74) и член 17 од Статутот на ОСИЗ за физичка 
култура — Радовиш, а врз основа на одлуката бр. 
27 од 21. IV 1987 година, Извршниот одбор, на сед-
ницата одржана на 23 септември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
ЗА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 

1937 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапки на придонес за физичка 

култура и тоа: 
1. приход од доход на стопанството, по стапка 

од 0,25%; 
2. приход од личен доход од работен однос од 

нестопанството, по стапка од 0,20%. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012),, социјалната заштита (13024) и ОЗТ Здрав-
ствен дом - - Радовиш (13) се ослободени од пла-
ќање на придонес за физичка култура за 1987 го-
дина. 

За организациите на здружен труд од општестве-
ната заштита на децата (130211) се утврдува стапка 
на придонес од 70% од стапката во член 1 и ќе 
изнесува 0,14%. 

Член з 
Одлуката влегува во сила, со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1. IX. 1987 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-27 од 22. IV. 1987 
година. 

Бр. 02-60 
23 септември 1987 година 

Радовиш 
Претседател, 

Ѓорѓи Атанасов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
ние Срег. бр. 905 од 13. VII. 1987 година, на реги-
старска влошка бр. 1-10-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација на природно леку-
валиште „Минерални Бањи“, Ц. О. с. Негорци — 

Гевгелија, со следните податоци.- Се брише досегаш-
ниот застапник Ванчо Узунов, в. д. директор, без 
ограничување, а се запишува Никола Варелов, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
905/87. (2бб) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 902 од 11. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-845-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Мар-
шал Тито“ с. Жировница со Ц. О., со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Селами Абе-
дин, директор, а се запишува новиот застапник 
Арслани Намиќ, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 902/87. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 824 од 2. IX. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2162-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под фирма: Земјоделска задруга „Студена 
Вода“, Р. О., с. Доброшани — Куманово. 

Задругата е основана со склучување и потпи-
шување на Самоуправната спогодба за здружување 
на 18 земјоделци — основачи на Задругата, на Осно-
вачкото собрание одржано на 5. VI. 1987 година. 

Основачи на задругата се: Стојмановски Круме, 
Алексовски Новко, Ивановски Михајло, Трајковски Го-
шо, Стојковски Косто, Стојмановски Миле, Крстев-
ски Круне, Ѓорѓиевски Градо, Зафировски Трајан, 
Митровски Борче, Крстевски Благоја, Костовски Зи-
ко, Крстевски Љубе, Трајковски Ласто, Младеновски 
Љубен. Секирарски Љубомир, Јордановски Зоран и 
Ѓелевиѓќ Јовица. 

Основн,и дејности: 
020140 — сточарство; 020110 — полјоделство; 

020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020200 
— земјоделски услуги; — производство и собирање 
на печурки, лековити растенија, шумски плодови, 
пчеларство и градинарство. 

Сп ор е дни д е јн о сти : 
013050 — преработка на млеко,- 013010 — меле-

ње и лупење на жита,- 070111 — промет со леб, пе-
чиво и млечни производи; 070112 — промет со овош-
је, зеленчук и преработка; 070212 — промет со овош-
је, зеленчук и преработка на големо,- 070114 — 
промет со разни животни производи и производи 
за домашни потреби; 070124 — промет со огревен 
материјал; 070132 — промет со други мешани стоки; 
070140 — промет на мало со земјоделски машини и 
резервни делови,- 070150 — промет на-мало со наф-
тени деривати; 070211 — промет со жито и мелнич-
ки производи; 070214 — промет со добиток и жи-
вина,- 070222 — промет со волна; сервис за одржу-
вање на земјоделски машини,- 110109 — домашни Ра-
котворби и други дејности на малото стопанство. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
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 одговараат задругари-
те во висина на здружениот вл^г во изн^с од' 30ООО 
динари, за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Секирарски Љу-
бомир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 
824/87. ' (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
н,ието Срег. бр 1058 од 2. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2012-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиската услужна задруга за 
завршни работи во градежништвото „Градоинстала-
тер", Р. О Скопје, с. Злокуќани ул. „Скупи“ бр. 1, со 
следните податоци. Се брише досегашниот застапник 
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Мемишовски Амет, директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Доневски Иван, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1058/87. . (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1052 од 26. VIII. 1987 година, на ре-
i истарска влошка бр. 1-1590-17-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. 
со ООЗТ Скопје, при Универзитетски центар за ме-
дицински науки Скопје, ООЗТ Клиника за нервни 
и душевни болести Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17., 
со следните податоци: Се брише досегашн,иот застап-
ник проф, д-р Стефан Стефановски, директор, а се 
запишува новиот застапник доц. д-р Илија Џонов, 
директор, со ограничено овластување, да не може да 
одобри набавка на основно средство над 50.000 ди-
нари вредност. 

Од Окружниот стопански СУД во Скопје, Срег. бр 
1052/87. “ (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 961 од 20. VII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1631-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден“, О. Сол. О. оо 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Доситеј 
Обрад овиќ", Скопје, ул „Ферид Бајрам“ бр. 30, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Илиевска Стојка, индивидуален работоводен ор-
ган, а се запишува новиот застапник Стојевски 
Петре, в. д. индивидуален работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
961/87. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 976 од 27. VII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1196-1-0-0, ја запиша во суд 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О 
Скопје, со ООЗТ Институт за полјоделство и гради-
нарство, Скопје, булевар Југославија бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Ди-
јаманди Корнети, директор, а се запишува новиот 
застапник д-р Гоце Василевски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
976/87. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1057 од 3. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1102-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Стручната служба за унапредување на 
индивидуалното земјоделство „Порече" Ц. О., Маке 
донски Брод, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапн.ик Лазески Лазар, в. д. раководител 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Дојчиновски Илија, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1057/87. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр.1080 од 7. IX. 1987 година, на регистарска влош-
ка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша в-о судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на За-
водот за рехабилитација на деца и младинци, Ц. О. 
Скопје, ул. „И Македонска бригада“ бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Наумов-
ски Живко, директор, а се запишува новиот застап-
ник Димовски Трајан, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1030/87. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 1111 од 7. IX. 1987 година, на реги-
старска влошка бр. 1-208-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за згрижување, воспитување 
и образование на деца и младинци „Милановиќ Ран-
ка“, ул. „Перо Наков“ бр. 2., Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Поп 
Ташев Геле, директор, а се запишува новиот застап 
ник, в. д. директор Васевски Бошко, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1111/87. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1037 од 17. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1590-22-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на привремените мерки 
и промената на лицето овластено за застапување на 
Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, 
при Универзитетскиот центар за медицински науки, 
ООЗТ Клиника за очни болести — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Прим. д-р Димитар Котевски, 
привремен управник, без ограничување, , а се за-пи-
шува новиот застапник проф.' д-р Вера Стојчевска, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
1037/87. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1028 од 18. VIII. 1987 година, на ре- , 
гистарска влошка бр. 2-2140-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Станбената задруга „Углед“, О. Сол. 
О., Скопје, ул. „Вуковарска" бр. 17, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Јашарев-
ски Илија, в. д. директор, а се запишува новиот за-
стапник Петрески Кирил, в д. директор, на ограни-
чено, освен набавка на основни средства преку 
30.000 дин. и средства за заедничка потрошувачка 
над 5.000 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1028/87. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1058 од 2. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2012-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застанување на Занаетчиската услужна задруга за 
завршни работи во градежништвото „Градоинстала-
тер", Р. О„ Скопје, с. Злокуќани, ул. „Скупи“ бр. 1, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Мемишовски Амет, директор, без ограничување 
а се запишува новиот застапник Доневски Иван, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1058/87. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 842 од 30 VI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1980-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за згрижува-
ње и дневен одмор на корисниците на пензија и уче-
сниците во НОВ ,Јовче Ќучук“, Ц. О., ул. „Димитар 
Влахов“ бб, Титов Велес, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Митев Димитрија, дк-
ректор, а се запишува новиот застапн,ик Николовски 
Никола, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,4 Срег. бр 
842/87. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 804 од 6. VTI. 1987 година, ,на ре-
гистарска влошка бр 1-389-0-0-0. ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно нази-
вот со следните податоци: Се запишува промената 
на фирмата односно називот на Народен музеј, Ц. О. 
Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22 и во иднина 
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ќе гласи.-,Работна организација на здружен труд На-
роден музеј, Ц. О. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ 
бр. 22. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
804/87. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 949 од 27. VIII . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. з-1556-O-O-O, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за управување и користење на пасишта и 
утрини — Тетово, ул. „29 Ноември“ бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Лазоски 
Петар, секретар, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник дипл. инж. агр. Ристоски Симеон, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
949/87. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1041 од 7. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-828-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Домот на културата „Бранд Петрушев“ 
Ц. О. Богданци со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Ристо Ванов, директор, а се за-
пишува новиот застапник Илија Тумбов, в„ д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1041/87. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 106 од 3. IX. 1987 година, на-реги-
старска влошка бр. 2-2039-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Мак Производ“, Р. О , с. Трстеник — Кавадарци, со 
следните податоци: Досегашниот застапник Ѓорев Јор-
дан в. д. директор, се запишува во својство на ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
106/87. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1065 од 11. IX. 1987 година, на- ре-
гистарска влошка бр. 2-2071-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Градежно-занаетчиската задруга „Феникс“ со 
Р. О., — Месен трговски центар Лисиче б-б, Скопје, 
со следните податоци: Се запишува проширувањето 
на споредната дејност со: 

162 — молеро-фарбарска,- 163 — изолатерска; 
164 — гипсарска и штукомермерска; 165 — изра-
ботка и ставање на подови со вештачки смеси; 166 
— печкарска и керамичка (поставување на печки и 
плочки) 167 — терацерски (облагање на површина од 
терацо); 168 — стаклорезачка; 169 — б у н а р џ и е в ; 
170 — поплочамска, 171 — инсталатерска за водовод, 
гасни постројки и канализација 172 — инсталатерска 
за централно греење и уреди за климатизација; 14 — 
лимарска (изработка на производи од лим и вршење на 
лимарски услуги) 39 — електроинсталатерска (инста-
латери за електрични водови, лифтови, светлечки ре-
клами и слично), организирање кооперација и посре-
дување со организациите на здружен труп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1065/87. (344) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 153 од 31. III . 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 156, го запиша во судскиот 
регистар престанокот со работа и бришењето од 
судскиот регистар на Градската аптека, Крушево, со 
следните податоци-. Престанува со работа и се бри-
ше од судскиот регистар Градската аптека — Кру-
шево, поради здружување кон Медицинскиот центар 
„Борка Талески“, Прилеп, Здравствен дом — Кру-
шево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 153/87. (316) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 142 од 25. III . 1987 година, на ре 
гистарска влошка бр. 175, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Центар за печат и радио — Охрид, со 
следните податоци: Лице овластено за застапување е 
Димитар Смилески, директор, со неограничени овлас 
тувања. 

Му престанува овластувањето на Славко Нико-
лоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 142/87. (317) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 108 од 9. Ш . 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-20, го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ РО за основно 
образование и воспитание „11 Октомври“, Прилеп 
ООЗТ „Точила" — Прилеп, со следните податоци: 

I. Основање и конституирање на РО за основно 
образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, 
ООЗТ „Точила" - Прилеп, со н. сол. о. 

II . Бришење од судскиот регистар на Работната 
организација — Основно училиште „Точила" — При-
леп, поради здружување кон РО за основно обра-
зование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп и 
продолжува со работа како ООЗТ „Точила" — При-
леп. 

Основни дејности: воспитание и образование на 
деца и возрасни како и воспитание на деца од пред-
училишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица има целосни 
овластувања. 

Основната организација одговара за обврските 
на РО неограничено солидарно. ООЗТ за своите об-
врски одговара со сите свои средства. ООЗТ за 
обврските на другите ООЗТ одговара неограничено 
солидарно. 

Лице овластено за застапување е Стојан Кузма-
носки, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 108/87 (318) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 72 од 16. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 46, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Дом за стари лица „Киро Крстевски — 
Платник“, Прилеп, со ц. о. со следните податоци: 
Лице овластено за застапување е Попоски Наум, 
директор, . со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Илиески Алек-
сандар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 72/87. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1131 од 11. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-394-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Матичната библиотека „Гоце Дел-
чев“ Ц. О., Титов Велес ул. „Маршал Тито“ бр. 15, 
со следните податоци- Се брише досегашниот застап-" 
ник Ангел Димов, директор, а се запишува новиот 
застапник Камилова Елена, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1131/87. (345) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 220 од 11. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 625, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Институт за истражување на старословен-
ската култура, со Ц. О., Прилеп, со следните пода-
тоци: Лиц,е овластено за застапување на РО е д-р 
Лидија Славеска, в. д директор. 

Му престанува овластувањето на д-р Бошко Ба 
биќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 220/87. (320) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 122 од 20 III. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 341, ја запиша во судски,от 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО — Основно училиште ,„Единство“ с. 
Делогожда, со следните податоци: Лице овластено 
за застапување на РО е Ала Рами, индивидуален ра-
ботоводен орган, со неограничени овластувања.. 

Му престанува овластувањето на Положани Ли-
ман. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 122/87. (321) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 204 од 16. IV. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 314, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Основно училиште „Маршал Тито“ с. 
Лабуништа, со ц.о., со следните податоци: Лице ов-
ластено за застапување е Мустафоски Азис, индиви-
дуален работоводен орган, со неограничени овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето на Кормакоски Фа-
дил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 204/87. (322) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Уверение Р, бр. 255, издадено од СО — Тетово 
на име Љупчо Ристовски, Тетото. (4204) 

Земјоделска здравствена .легитимација на име 
Ајте Демири, Тетово. (4205) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемет Абдиламити, Тетово. (4206) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ваит 
Амети, Тетово. ' (4207) 

Здравствена легитимација на име Томислав Трп-
чевски, Тетово. (4208) 

Свидетелство за VII I одделение на име Трајче 
Атанасов, Штип. (4210) 

Воена книшка на име Пауновски Гоко, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Фера 

Фари, с. Блаце, Скопје. (4217) 
Работна книшка на име Хамид Јакуп, е. Арачи-

ново, Скопје. (4218) 
Диплома за сред,но образование на име Кондоска 

Дивна, Прилеп. (4219) 
Здравствена легитимација на име Благуња Сим-

јановска, Тетово. (4220) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шериф 

Еликија, Тетово. (4221) 
Здравствена легитимација на име Абдула Хаса-

ни, Тетово. (4222) 
Работна книшка на име Митев Злате, Скопје. 
Работна книшка на име Србиноски Илија, с. Ми-

ладиновци, Скопје. (4226) 
Свидетелства од I до III година на име Лазар 

Лазаревски, Прилеп. (4227) 
Свидетелства од I до IV клас и за завршен испит 

на име Румити Гзим, Куманово. (4229) 
Здравствена легитимација на име Барија Деми-

рова, Штип. (4233) 
Свидетелство за VII I одделение' на име Тони 

Тасков. Штип. (4234) 
Воена книшка на име Гаџуфи Имер, Скопје. 
Работна книшка на име Гаџуфи Имер, Скопје. 
Работна книшка на име Менсур Дрпљаник, Скоп-

је. (4238) 
Воена книшка на име Авдија Насаир, с. Рашче, 

Скопје. (4239) 
Свидетелство на име Блага Ристеска, Прилеп. 
Свидетелство за завршено текстилно училиште на 

име Димоска Велика, Македонски Брод. (4241) 
Работна книшка на име Зоре Стојаноски, Скопје. 
Работна книшка на име Сузана Ристовска, Скопје. 

Одобрение за пиљара бр. 14—1954 од 30. VI. 
1983 г. на име Фазли Елмаз, Скопје. (4251) 

Здравствена легитимација на име Атиџе Бекири, 
Тетово. (4256) 

Работна книшка на име Ирмизат Асан, Скопје. 
Работна книшка на име Дабевска Виолета, Скоп-

је. . (4259) 
Здравствена легитимација на име Екрем Даути, 

Тетово. (4260) 
Здравствена легитимација на име Нашет Адеми, 

Гостивар. ' (4265) 
Свидетелство за VIII одделение на име Феим 

Шабани, Гостивар. (4266) 
Свидетелство за I I година на име Гордана Ка-

ц а р к а , Берово (4267) 
Здравствена легитимација на име Ташко Димов-

ски, Штип. (4268) 
Свидетелство за VII I одделение на име Сали 

Абдураман, с. Бојане, Скопје. (4270) 
Работна книшка на име Зејадин Џелат, с. Д. 

Количани, Скопје. (4271) 
Работна книшка на име Исмаил Бакиовски, с. 

Долно Количани, Скопје. (4272) 
Работна книшка на име Умурзат Красниќ, Скоп-

је. (4273) 
Диплома за завршено TIT степен од средно об-

разование на име Давчевска Цветанка, Титов Велес. 
Работна книшка на име Димовски Атанас, Скоп-

је. (4278) 
Воена книшка на име Мисајловски Горѓи, Бел-

град. (4279) 
Работна книшка на име Џемаил Алиловски, с 

Идризово, Скопје. (482) 
Работна книшка на име Снежана Костовска, Ско-

пје. (483) 
Свидетелство за завршено VIII одделене на име 

Виолета Димовска, Скопје. (484) 
Работна книшка на име Славица Коневска, Ско-

пје. . (485) 
Работна книшка на име Мариона Илиева Цве-

тановска, Скопје. (486) 
Свидетелство за IV одделение на име Душан 

Степаноски, Прилеп. (487) 
Свидетелство за VII I одделение на име Никола 

Крстески, Прилеп. - (488) 
Свидетелство за VII I одделение на име Мило-

рад Ристески, Прилеп. (489) 
Свидетелство за VIII одделение на име Маријон 

Ѓорѓиоски, Прилеп. ,(490) 
Диплома на име Виолета Благојевиќ, Куманово. 
Свидетелства за I и И година на име Веска Бој-

ковска, Куманово. (49 4) 
Свидетелства за I и И година на име Момчило 

Манасиевски, Куманово. (493) 
Ученичка книшка за V одделени^ на име Мари-

ја Мицева, Куманово. (496) 
Свидетелство за VIII одделение на име Чедомир 

Златановски, Куманово. (498) 
Книшка на име Милевка Стоиловска , Крива Па-

ланка. (500) 
Свидетелство за I година на име Гогова Вален-

тина, Титов Велес. v (503) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Далибор Мејсут, Титов Велес. (50 i) 
Свидетелство за VII I одделение на име Бранко 

Зарков, Кочани. (505) 
Воена книшка на име Стојан Ристески, Скопје. 
Работна книшка на име Благоја Петковски, Ско-

пје. ^ (507) 
Работна книшка на име Ѓоргиевски Слобода?!, 

Скопје. (508) 
Работна книшка на име Изеир Дибран, Скопје. 
Свидетелство за I I I година на име Палески Бла-

гоја, Прилеп. (510) 
Свидетелства за II и I I I клас на име Ѓорѓиески 

Пецо, Прилеп. (511) 
Свидетелство за V одделение на име Јовановски 

Сашо, Крива Паланка. (516) 
Книшка на име Веско Димитриевски, Крива Па-

ланка. (517) 
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Диплома на име Сејди Демири, Тетово. (518) 
Здравствена легитимација на име Имери Фуата 

Најдије, Тетово. (520) 
Здравствена легитимација Рахиме Фаризи, Тето-

во. (521) 
Оружен лист - дозвола на име Несим Демири, 

Тетово. (5 22) 
Диплома на име Јусуф Ебиби, Гостивар. (524) 
Свидетелство за VIII одделение на име Горан 

Лазаров, Штип. (527) 
Диплома на име Лидија Атанасовска, Штип. (523) 
Здравствена легитимација на име Алајтан Ибав, 

Штип. (529) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ферати 

Асан, с. Морани, Скопје. (530) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сахаре 

Ахмети, Тетово. (533) 
Здравствена легитимација на име Сузана Реце-

пи, Тетово. ' (534) 
Свидетелства од I до IV година на име Алајдин 

Исмаили, Тетово. (535) 
Книшка нл име Баки Рушити, Тетово. ' (537) 
Свидетелство за VII година на име Исмаили 

Демрали, Тетово. ' (538) 
Здравствена легитимација на име Тони Павлов-

ски, Тетово. (539) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 

Шабани, Тетово. (5 4 2) 
Уверение за часовничар на име Ристе Ефнушев 

Радовиш. ( 4 1 5 5 ј 
Свидетелство за VIII одделение на име Етем 

Ебиби, Ѓорче Петров. (4156) 
Свидетелства од I, И, III и IV година на име 

Димоски Јане, с. Мало Коњари, Прилеп. i(4l57) 
Свидетелство за IV одделение на име Стојна 

Миланоска, Македонски Брод. (4158) 
Свидетелство за VIII одделение на име Саво 

Стојчев, Кочани. (4159) 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Светлана Бурчев,ска, Скопје. (4160) 
Воена книшка на име Петровски Радован, Скоп-

ј е (4161) 
Свидетелство за завршен четврти степен на име 

Зоран Зафировски, Скопје. (4162) 
Вое,на книшка на име Валентина Дејанова, Скоп-

је- (4163) 
Работна книшка на име Драги Доневски, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Конески Пецо, 

Прилеп. ( 4 1 6 5 ) 
Здравствена легитимација на име Диоски Пецо, 

Прилеп. ( 4 1 6 6 ) 

Диплома на име Џељјои Земири, Куманово. (41 бб) 
Уверение за ѕидаро-тесар на име Латифоски Џе 

маил, с. Пласница, Македонски Брод. (4170) 
Ученичка книшка на име Јованова Анѓа, с. Ста-

ри Град, Титов Велес. (4171) 
Здравствена легитимација на име Мустафа Ху 

сејин, Тетово. (4173) 
Свидетелство за VIII одделение на име Асип 

Кадрију, Тетово, (4174) 
Здравствена легитимација на име Меди Азизи, 

Тетово. ц4176) 
Здравствена легитимација на име Беним Азизи, 

Тетово. (4177) 
Свидетелство за VIII одделение на име Незает 

Идризи, Тетово. (4181) 
Здравствена легитимација на име Ајсер Таири, 

Тетово (4182) 
Диплома на име Лазар Тодоров, Штип. (4185) 
Здравствена легитимација на име Жаклина Ор-

дева, Штип. (4186) 
Свидетелство на име Зоран Ристов, Штип. (4187) 
Свидетелство на име Душка Митева, Штип. (4188) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Дејан Глигоровски, Куманово. (4189) 
Здравствена легитимација на име Букрије Реце-

пи, Тетово. (4193) 
Здравствена легитимација на име Бејтула Абази, 

Тетово. (4196) 

Свидетелство на име Аргенд Османи, Гостивар. 
Сви,детелство на име Малинка Ефтимоска, Гос-

тивар. (4198) 
Свидетелство на име Белахат Физел, Гостивар. 
Свидетелство на име Бејтул Физе, Гостивар. (4200) 
Диплома на име Анка Серафимовски Виница. 
Работна книшка на име Васко Минев, Виница. 
Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј 

ман Бајрами, Тетово. (543) 
Свидетелство за VI одделение на име Убавка 

Столеска, Гостивар. (5^4) 
Свидетелства за I, II III година на име Рицае-

дин Шабани, Гостивар. (545) 
Свидетелство за VI одделение на име Баки Бе-

кири, Гостивар. (546) 
Свидетелство за VI одделение на име Беари Са-

бит, с. Добри Дол, Гостивар (547) 
Здравствена легитимација на име Нако Геогиев, 

Штип. (5 48) 
Одобрение за зидар на име Божидар Тошевски, 

Штип. (550) 
Свидетелство за VIII одделение на име Војо 

Крантовски Берово. (551) 
Свидетелство за I година на име Улјан Тико, 

Делчево. . (553) 
Свидетелство за VI одделение на име Драган 

Цветков, Кочани. (554) 
Здравствена легитимација на име Катерина Ата-

насова, у Виница. (555) 
Работна книшка на име Нешат Демир, Скопје. 
Воена книшка на име Светлана Костовска. Ско-

пје. (558) 
Работна книшка на име Џемаил Хусеин, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Алиоски Са-

дрија, с. Црналиште, Прилеп. (560) 
Свидетелство за KB бравар на име Мирче Душ-

ковски, Куманово. (563 
Свидетелство за IV одделение на име Саздова 

Велика, с. Раевци; Титов Велес. (535) 
Свидетелство на име Јелица Димоска, Гостивар. 
Свидетелство на име Екрем Беќири, Гостивар, 
Свидетелство за VIII одделение на име Муза-

фер Селими, Гостивар. (570) 
Здравствена легитимација на име Ванче Стоја-

ков, Штип. - (572) 
Здравствена легитимација на име Душко Јанков, 

Ш Т И П . ( 5 7 3 ) 

Свидетелство за I година на име Снежана Ко-
цалева, Штип. (574) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Панев, Штип. (575) 

Диплома на име Методи Кралев, Штип. (576) 
Здравствена легитимација на име Методи Ата-

насков, Штип. (577) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојан 

Спасов, Пробиштип.- (578) 
Свидетелство за VIII одделение на име Веселка 

Димитрова, Пробиштип. (579) 
Работна книшка на име Незаета Абдулова, Ско-

пје. (581) 
Работна книшка на име Елвер Рамани, Скопје. 
Воена книшка на име Велибор Пешиќ, Скопје. 
Свидетелство за VII одделение на име Марјана 

Ѓорѓиоска, Прилеп. (588) 
Свидетелство за VIII одделение на име Меме-

дова Игбал, Титов Велес. (594) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ленче 

Ристова, Демир Капија. (5(Ј5) 
Здравствена легитимација на име Ибадет Сулеј-

мани, Тетово. (600) 
Здравствена легитимација на име Аријане Тофи-

ли, Тетово. (604) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зилбри 

Саму, Гостивар. (608) 
Свидетелства за I и И година на име Фадил 

Османи, Гостивар. (611) 
Свидетелство за I година на име Снежана Ди-

митровска, Штип. (612) 
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Свидетелство н,а име Љубе Милев, Штип. (613) 
Здравствена легитимација на име Роберт Бали-

гозов, Штип. (611) 
Св,идетелство на име Зоран Чиплаковски, Беро-

во. (615) 
Работна книшка на име Салија Адем, Скопје. 
Работна книшка на име Агули Сулејман, с. Ара-

чиново, Скопје. ч (620) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љубе 

Цавероски, Прилеп. (622) 
Свидетелство на име Елица Пеоска, Прилеп. 
Свидетелство за I година на име To л и Имиски, 

Прилеп. (624) 
Свидетелство за IV одделение на име Мурагко 

Халил овиќ, Прилеп. (625) 
Работна книшка на име Ксенија Павлеска, Ско-

пје. (627) 
Свидетелство на име Илиеска Кети, Прилеп. (628) 
Свидетелство за VI одделение на име Пеовска 

Горица. Прилеп. (629) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Дашмире Јаша,ри, Тетово. (631) 
Здравствена легитимација на име Љејља Исени, 

Тетово. (6 3 3) 
Решение бр. 11-442 за јажар на име Благоја 

Костоски, Тетово. (G34) 
Здравствена легитимација на име Мирсаде Ха-

мид, Тетово. (636) 
Здравствена легитимација на име Незафет Ха-

мити, Тетово. (637) 
Индекс на име Сон,а Миланова. Штип. (638) 
Здравствена легитимација на име Љубен Спиров, 

Штип. (639) 
Здравствена легитимација на име Здравко ѓор-

ѓиев, Штип. (640) 
Свидетелство на име Иван Данилов, Кочани. 
Диплома на име Валентина Ашова, Кочани. (642) 
Работна книшка на име Неџати Фазлиов, Скоп-

је. (643) 
Работна книшка на име Златанов Тони, Скопје. 
Работна книшка на име Радован М а р и н о в и ќ , 

Скопје. (645) 
Свидетелство на име Хати Фаризи, Ѓорче Пе-

тров. (646) 
Свидетелство за V одделение на име Момироска 

Вера, с. Дупјачани, Прилеп. (647) 
Здравствена легитимација на име Дамлоски Ди-

митрија, Прилеп. (648) 
Свидетелство за V одделение на име Абдуловска 

Атиџе, с. Согле, Титов Велес. (652) 
Свидетелство за VIII одделение на име Блаже 

Најденовски, Титов Велес. (653) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благој 

Николовски, Тито Е Велес. (654) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цветко 

б а т к о в с к и , Тетово. (655) 
Земјоделска здраве! вена легитимација на име 

Шаќир Исмаили, Тетово. (656) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Емине Османи, Тетово. (657) 
Здравствена легитимација на име Риза Џелади-

ни, Тетово. (659) 
Свидетелство за VI одделение на име Селајдин 

Фидани, Гостивар. (664) 
Уверение за прва помош на име Авдулџемил 

Елези, Гостивар. (665) 
Свид,етелство за IV година на име Салија Ше-

фи, Гостивар. (667) 
Одобрение за работа ѕидаро-фасадер на име Ве-

лимир Мишевски, Гостивар. (668) 
Свидетелство за VIII одделение на име Расим 

Дамири, Гостивар. (672) 
Свидетелство за VIII одделение на име Душко 

Мимедлов, Штип. (674) 
Здравствена легитимација на име Ѓоре Коцев, 

Штип. (675) 
Здравствена легитимација на име Марија Коста-

динова, Штип. (676) 
Свидетелство за VII I одделение на име Јован 

Станоев, Радовиш. (678) 

Работна книшка на име Исмет Беќири, Скопје. 
Воена книшка на име Раевски Драги, Скопје. 
Воена нкишка на име Муса Селими, Скопје. 
Работна книшка на име Бушат Дорлишта, Скоп-

је. (682) 
Работна книшка на име Тони Андреев, Скопје. 
Свидетелство за VII I одделение на име Цане 

Стоиловски, Прилеп. (684) 
Здравствена легитимација на име Пеце Пори-

гачоски, с. М. Коњари, Прилеп. (685) 
Свидетелство на име Џемал Ибраими, Кума-

ново. (686) 
Свидетелства за И и III клас на име Љубинка 

Денковиќ, Куманово. (687) 
Свидетелство за IV одделение на име Станка 

Димитровска, Крива Паланка. . (688) 
Свидетелство за VII I одделение на име Зоре 

Митровска, Крива Паланка. (689) 
Работна книшка на име Муамет Сулејман, с. 

Шишево, Скопје. “ (691) 
Работна книшка на име Драги Трајковски, Скоп-

је. (692) 
Воена книшка на име Зуди Рамадани, Скопје 
Воена книшка на име Ислам Ибраими, Нови 

Сад. (694) 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Маријан Зуравковски Куманово. (695) 
Работна книшка на име Етем Џелили, Скопје. 
Свидетелство за завршен испит на име Биљана 

Крстеска, Прилеп. (697) 
Свидетелство за IV одделение на име Александар 

Кондоски, Прилеп. ' (698) 
Свидетелство за II година на име Цветковски 

Орце, Крива Паланка. (699) 
Свидетелство за I година на име Цветковски 

Орце, Крива Паланка. (700) 
Свидетелство за I I I година на име Цветковски 

Орце, Крива Паланка. , (701) 
Свидетелство за VII I одделение на име Боро 

Петковски, Крива Паланка. (702) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Се-

бадет Речи, Струга. (703) 
Здравствена легитимација на име Фикрије Фа-

ризи, Тетово. (705) 
Свидетелство за IV одделение на име Рецеп 

Беџети, Тетово. (706) 
Свидетелство за VIII одделение на име Перка 

Глигуроска, Тетово. (707) 
Здравствена легитимација на име Розије Хали-

ли, Тетово. (708) 
Здравствена легитимација на име Исмаил Ха-

лили, Тетово. (709) 
Свидетелства од I I I I година на име Сабит Бе-

ќири, Тетово. (710) 
Свидетелство на име Менка Спасовска, Тетово. 
Диплома на име Зиаједин Матјани, Гостивар. 
Свидетелсвто за VIII одделение на име Мухамет 

Арифи, Гостивар. (714) 
Свидетелство за VII I одделение на име Фадил 

Хасани, Гостивар. (715) 
Свидетелство за VII I одделение на име Афет 

Османи, Гостивар. (716) 
Свидетелство за VII I одделение на име Муамеда-

љи Османи, Гостивар. (717) 
Диплома на име Душко Евтимов, Радовиш. (718) 
Работна книшка на име Мухамед Сермаџај, 

Скопје. (719) 
Работна книшка на име Невзат Радончиќ, Скоп-

је. (720) 
Свидетелство за завршено I година на име Бла-

гоја Христов, Скопје. (721) 
Работна книшка на име Даринка Павловска, 

Скопје. ( (722) 
Работна книшка на име Лазо Синадиновски, 

Скопје. (723) 
Работна книшка на име Фоти Сали, Скопје. '(724) 
Работна книшка на име Љатиф Фазли, Скопје. 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ЗБИРКАТА 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

(Пречистен текст) 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 

— Трето изменето и дополнето издание — 

Збирката ја приготви Новак Марковски, дипломиран правник, 
а рецензија и предговор на д-р Владимир Митков, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

Третото издание на збирката ги содржи- Законот за работните 
односи (Пречистен текст) со сите досегашни измени и дополнувања; 
дополнителни објаснувања и упатства за примена на Законот за ра-
ботните односи; обрасци и примери на одлуки, решенија и други 
акти од областа на работните односи; Законот за приправниците 
(Пречистен текст), со најновите измени и дополнувања; нови објас-
нувања кон Законот за приправниците и др. 

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат 
во стручните служби во организациите на здружен труд, во самоуп-
равните организации и заедници, кои треба да им пружат помош 
на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за 
работните односи. 

Цена на збирката е 3.400 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на 

СРМ, 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 
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дување на чистиот доход за утврдување 
на просечната сложеност на трудот и за 
други показатели — — — — — — 684 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
219. Одлука за исправка на Одлуката за из-

мена и дополнување на Одлуката за утвр-
дување на работните места на кои ста-

жот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето 
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ката за утврдување на фактичката по-
ложба (во рудниците) — — — — — 688 

222. Одлука за измени и дополнување на Одлу-
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ката за утврдување на фактичката полож-
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223. Одлука за измени на Одлуката за опреде-
лување на надоместокот на трошоците за 
сместување и исхрана на деца и младинци -
со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој и инвалидите на трудот за 1987 го-
дина — — — — — — — — — 688 

224. Решение за распишување на дополнителни 
избори за избор на еден делегат во Со-
бранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското оси-

,гурување на Македонија — — — — — 689 
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