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

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 500 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

71. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен вее 
ник на СРМ" бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 
точка 1 од Законот за системот за финансирањето 
на општините и Републиката („Службен весник на 
СРМ" број 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

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

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штина Неготино во износ од 30.000 000 динари, пот-
ребни за намирување на обврските од тековното ра-
ботење (исплата на личен доход, материјални трошо-
ци и друго). 

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука Оп-
штината ќе ја врати во рок од 3 месеци, а најдоцна 
до 31 мај 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-297/1 
18 февруари 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
дчр Владо Камбовски, е. р. 

72. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СР Македонија" бр. 43/81), а во 
врска со член 134, став 2, од Законот за девизно ра-
ботење ((„Службен лист на СФРЈ" бр. 66/85), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБЛИ-
КАТА ЗА СТОКОВНИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌАЊА 

ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1988 ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на Одлуката за распоредување 

на девизи за потребите на општествените дејности и 
на општествените организации од Републиката за 
1988 година, корисниците на девизни средства мо-
жат да користат девизи како аванс до 31 март 1988 
година во износ од 2.175 мил. САД долари. 

Средствата од став 1. на овој член можат да ги 
користат корисниците утврдени со Одлуката за рас-
поредување на девизите утврдени за потребите на 
општествените дејности и општествените организам 
ции од Републиката за 1937 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/87). 

Член 2 
Корисниците на девизни средства здружени во 

самоуправните интересни заедници поднесуваат бара-
ње до Републичкиот комитет за економски односи со 

странство кој издава согласност за откуп на девиз-
ни средства врз основа на претходно прибавено мис-
лење од соодветната републичка самоуправна инте-
ресна заедница. 

Член з 
Увозот и плаќањето се врши во првото триме-

сечје од 1988 година, по пријави за заклучен дого-
вор за увоз на стоки и услуги прифатени до 31. XII. 
1987 година во Народната банка на Македонија, ќе 
се остварува во рамките на износот утврден во член 
1 на оваа одлука. 

Член 4 
Искористените средства, односно право на увоз 

и плаќање по оваа одлз^ка, ќе бидат вклучени во де-
финитивно утврдување и распоредување на износите 
по корисници. 

Член 5 
Евиденцијата за правото на увоз и плаќање се 

врши преку системот на Стопанска банка — Здруже-
на банка — Скопје, Југо банка — Основна банка 
Скопје и Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје сразмерно на нивното учество во остварениот 
конвертибилен девизен прилив на стопанството од 
Републиката за 1987 година. 

Член 6 
За користење на девизни средства од Резервата 

одлучува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

За користењето на средствата до 63.101.500 дина-
ри одлучува претседателот на Републичкиот комитет 
за економски односи со странство. 

Член 7 
Републичкиот комитет за економски односи со 

странство ќе се грижи за спроведување на оваа од-
лука. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 23-288/1 

18 февруари 1988 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

дчр Владо Камбовски, е. р. 

73. 
Врз основа на член 32 став 3 од Законот за сис-

темите за врски за радио сообраќај и поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 14/79 и 26/80), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧ-

КИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 
И РАДИОМЕРЕЊАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува висината на надо-

местокот за техничките прегледи на радиостаниците 
и ради омер ењата. 

Член 2 
Надоместокот за технички преглед на радиоста-

ниците изнесува и тоа: 
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а) за радиостаници на РХФ и УХФ подрачје: 
1. до 5VV (преносна) 1.000 динари 
2. до 10VV (мобилна) 1.600 динари 
3. до 10VV (фиксна) 2.000 динари 
4. преку 10VV (фиксна и релејна) 10.000 динари 
б) за ТВ предаватели и репетитори 

на ВХФ и УХФ подрачје: 
1. за ТВ предаватели 120.000 динари 
2. за ТВ репетитори 20.000 динари 
в) за ФМ радиодифузни предаватели 

и репетитори: 
1. до 100VV 10.000 динари 
2. преку 100VV до 1.000VV 20.000 динари 
3. преку 1MVV 80.000 динари 
г) за радиостаници на КБ подрачје: 
1. до 500VV 10.000 динари 
2. преку 500VV 30.000 динари 
д) за радиостаници на СЕ подрачје: 
1. до 1000VV 20.000 динари 
2. преку 1KVV до 10KVV 60.000 динари 
3. преку 10KVV 90.000 динари 
ѓ) за радиостаници во насочени 

релејни врски 50.000 динари 
Член 3 

Надоместокот за технички преглед на рачни ра-
дио станици без атест изнесува 1.000 динари. 

Член 4 
Надоместокот за радиомерење изнесува 2.000 ди-

нари по работен час. 
Член 5 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за висината на надоместо-
кот за технички прегледи на радиостаниците и радио-
мерењата („Службен весник на СРМ" бр. 5/86). 

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

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

Бр. 23-323/1 
18 февруари 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-ip Владо Камбовски, е. р. 

74. 
Бгрз основа на член 43 став 7 од Законот за езер-

ската пловидба ^Службен весник на СРМ", број 8/80, 
26/80, 5/82 и 45/87), Извршниот совет на Собранието 
на CP Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПР1Т ЗА УПРАВУВАЧ НА 
ЧАМЕЦ И РАКОВОДИТЕЛ НА ЧАМЕЦ И ПЛОВНА 

ИНСТАЛАЦИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува висината на на-
доместокот за полагање на стручниот испит за упра-
вувач на чамец и раководител на чамец и пловна 
инсталација. 

Член 2 
Надоместокот за полагање на стручниот испит 

изнесува и тоа: 
1. За цел испит: 

— за управувач на чамец 
— за раководител на чамец 
— за раководител на пловиа 

инсталација 
2. За поправен испит: 

— за управувач на чамец 
— за раководител на чамец 
— за раководител на пловна 

инсталација 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ^Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-235/1 Потпретседател 
18 февруари 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Владо Камбовски, е. р, 

8.000 динари 
12.000 динари 

16.000 динари 

1.200 динари 
1.600 динари 

2.000 динари 

75. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за 

езерската пловидба („Службен весник на СРМ", бр. 
8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПОСОБ-
НОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И ПЛОВНИТЕ 

ИНСТАЛАЦИИ 

Член 1 
За вршење прегледи заради утврдување на спо-

собноста за пловидба на чамците и пловните инста-
лации се плаќа надоместок и тоа-. 

1. за чамци без сопствен погон (без 
мотор) 2.000 дин, 

2. за чамци со сопствен погон со 
вонбротски мотор или со вграден 
мотор со јачина до 14,72 KVV 
(20 КЅ) 4.000 дин. 

3. за чамци со сопствен погон со 
вонбротски мотор или со вграден 
мотор со јачина од 14,72 . KVV (20 
КЅ) до 36,80 KVV (50 КЅ) 6.000 дин 

4. за чамци со сопствен погон со 
вонбротски мотор или со вграден 
мотор со јачина над 36,80 KVV 
(50 КЅ) 10.000 дин 

5. за пловни инсталации 15.000 дин. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на надоместокот 
за вршење на прегледи заради утврдување способ-
ност за пловидба на чамците и пловните инсталации 
<„(Службен весник на СРМ" бр. 4/86). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-324/1 
18 февруари 1988 родина 

Скопје 
Потпретседател 

-на Извршниот совет, 
д-р Владо Камб овени, е. р. 

76. 
Врз основа на членовите 83 и 97 од Законот за 

Извршниот совет („(Службен весник на СРМ" број 
43/81) и точка, 25 од Општествениот договор за за-
едничките основи и мерила за стекнување и распре-
делба на средствата за лични доходи и на други 
примања и надоместоци на носителите на правосуд-
ните функции, на функционерите и раководните ра-
ботници во републичките органи и во оплггествено-
политичките организации во Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/86 и 40/86), Извршниот совет 
на Собранието на CP Македонија, на седницата одр-
жана на 18 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 

НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ПО ГРУПИ 

1. Б'о Листата на работи и задачи по групи, што 
е составен дел на Одлуката за основите и мерилата 
за стекнување и распределба на средствата за лични 
доходи и други примања и надоместоци на функцио-
нерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на Собранието 
на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 28/87), се вр-
шат следните измени и дополнувања: 
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— во втора група прва под.труп а се распореду-
ваат работите и задачите „потсекретар во републич-
киот секретаријат за правосудство и управа" со 3.000 
бода; 

— од втора група петта подгрупа работите и за-
дачите „директор на Управата за имотно-правни рабо-
ти и директор на Управата за приходи" се распоре-
дуваат во трета подгрупа на истата група со 2.900 
бода. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-424/1 
18 февруари 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-
ТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

1. Добросав Кучера, главен републички инспек-
тор на Републичкиот инспекторат за труд, повторно 
се именува на истата функција. 

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

Бр. 17-334/1 
18 февруари 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

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

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

СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. За советник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана се назначува мајор Ристо Георгиев, 
виши инспектор вао Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана. 

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

Бр. 17-302/1 
18 февруари 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

79. 
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 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 17 
декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружен труд во Битола за оценување уставноста 
и законитоста на член 88 од Правилникот за уреду-
вање на основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и 
издатоци на товар на материјалните трошоци во Ра-
ботната организација Фабрика за производство на 
челични конструкции и монтажа „Металец" од При-
леп, донесен од работниците на референдум на 30 
декември 1982 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е подне-
сен предлог со кој се бара оценување уставноста и 
законитоста на член 88 од актот означен во точка 1 
од оваа одлука, затоа што .надоместок за превоз на 
работа и од работа добиваат само работници кои 
користат градски и меѓуградски сообраќај, а не и 
работниците кои користат приградски сообраќај. 

4. На одржаната јавна расправа Судот утврди 
дека член 88 од оспорениот правилник престанал да 
важи на 30 септември 1985 година, кога се донесени 
измени и дополнувања на правилникот. Со оглед на 
тоа што од престанок на важење на правилникот до 
поднесување на предлогот не поминало повеќе од 1 
година, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд може да ја оценува устав-
носта и законитоста на правилникот. 

Судот утврди дека во член 88 од Правилникот, 
е предвидено, на работниците им припаѓа право на 
надоместок за превоз на работа и од работа со пре-
возни средства на градскиот и меѓуградскиот сооб-
раќај, доколку организацијата не обезбедува превоз 
со сопствени превозни средства во висина од 100°/о 
на износот на ефективните трошоци за превоз. 

Во член 98 од измените и дополнувањата на 
означениот правилник е предвидено право на надо-
мест на трошоците за превоз да се признава за град-
скиот сообраќај. 

Според член 105 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход и 
доходот и за утврдување и распоредување на прихо-
дот („Службен лист на СФРЈ" бр. 56/84), во трошо-
ците на работење во основната организација кои во 
целина се надоместуваат од вкупниот приход спаѓаат 
и издатоци за надомест на трошоците за превоз на 
работа и од работа во согласност со самоуправен 
општ акт, донесен врз основа на самоуправна спо-
годба во согласност со општествениот договор. 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците да го утвр-
дат правото на надомест и висината на надомест на 
трошоците за превоз при доаѓање на работа и оде-
ње од работа. Притоа, според мислењето на 'Судот, 
кога ќе се предвиди таков надоместок, тоа право 
под еднакви услови им припаѓа на работниците кои 
имаат трошоци за превоз во рамките на утврдената 
релација за која со правилникот се признава надо-
месток за трошоци за превоз. 

Со оглед на тоа што сите вработени може под 
еднакви услови да го користат надоместокот на пре-
воз во градскиот сообраќај, Судот утврди дека оспо-
рениот член од правилникот не е во спротивност со 
наведените законски одредби;. 

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

У. бр. 200/86 
17 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

80. 
Уставниот суд на Македонија, воз 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 29 декем-
ври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 100 став 1 алинеја 5 од 
Правилникот за основи, мерила и критериуми за 



Стр. 124 — Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 март 1988 

распределба на средствата за лични доходи, заеднич-
ка потрошувачка и други надоместоци на работни-
ците во Одделението за внатрешни работи при Соб-
ранието на општина Делчево, донесен со референ-
дум на 31 октомври 1986 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 9 од Правилникот за 
измени и дополнувања на Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи, донесен со ре-
ферендум на 22 ноември 1979 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Одделението за внатрешни работи на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 210/86 од 14 октомври 1987 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на акти-
те означени во точките 1 и 2 од оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со член 22 од Уставот на СР Македонија и член 236 
од Законот за државната управа. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 100 
став 1 алинеја 5 од правилникот означен во точка 1 
од оваа одлука е предвидено на работниците кои ќе 
одат во пензија да им се исплатува стимулативен дел 
од 10% за последната календарска година, а износот 
да се исплатува во последниот месец од тековната 
година кога работникот заминува во пензија. 

6. Согласно член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и член 236 од Законот за државната управа 
личниот доход на работникот во работната заедница 
се утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот теко-
вен и минат труд го дал во остварувањето на функ-
циите на органот на управата како целина, како и 
зависно од вкупните резултати на трудот на работ-
ниците во работната заедница на органот на упра-
вата. 

Со оглед на тоа што личниот доход на работ-
ниците се зголемува само поради заминувањето во 
пензија, независно од вложениот труд и резултатите 
од трудот, Судот утврди дека член 100 став 1 али-
неја 5 од постојниот Правилник не е во согласност 
со означената уставна и законска одредба. 

7. На седницата Судот исто така утврди дека 
Правилникот означен во точката 2 од оваа одлука 
престанал да важи на 31 октомври 1986 година, пп 
со оглед на тоа не најде причини да ја оценува не-
говата уставност и законитост во времето на неговото 
важење. 

Врз отава на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука, 

У. бр. 210/86 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

81. 
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 
неговите одлуки, на седницата одржана на 29 де-
кември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 10 точка 1 алинеја 1 и 2 
и членовите 60 и 61 став 2 од Правилникот за стан-
бени односи на работниците во Работната организа-
ција РЕК „Осломеј" во Кичево, донесен со референ-
дум на 2 октомври 1986 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 25Ѕ/Ѕ6 од 22 април 1987 година, поведе постапка 
за оценување уставиоста и законитоста на одредбите 
од актот означени во точката 1 од оваа одлука, за-

тоа што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со законот, а доносителот на актот во 
определениот рок од Судот не изврши усогласување 
на оспорените одредби од Правилникот со законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 10 
тонка 1 алинеја 1, во рамките на основот работен 
придонес, е предвиден подосновот редовно искорис-
тување на работното време во текот на 2 години и 
за тоа се предвидени определен број бодови кои не 
ги добиваат работниците што имаат неоправдано 
отсуство од работа повеќе од 1 ден земајќи го исто 
така периодот од 2 години. 

Во член 10 точка 1 алинеја 2, пак, е предвиден 
основот работен придонес и се предвидени помал 
број бодови во однос на основот искористување на 
работното време. Резултатите во работата, пак, се 
утврдуваат според критериуми утврдени во Правил-
никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди на работниците во Работната организација во ос-
новање РЕК „Осломеј" во Кичево, донесен со рефе-
рендум на 25 декември 1977 година, кој престанал 
да важи. 

Согласно член 463 од Законот за здружениот труд 
и член 42 став 1 од Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 27/86), 
условите, начинот и редот на првенство за давање 
станови на користење се уредуваат со самоуправен 
општ акт што работниците во основната организаци-
ја го донесуваат со референдум. 

Поаѓајќи од правото на работниците самоуправ-
но да ги утврдат основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за заедничка потрошувачка, Судот 
смета дека не може да се исклучи влијанието на ис-
користувањето на работното време и придонесот во 
работата врз остварувањето како на личните доходи 
на работниците така и за учество во распределбата 
на средствата за заедничка потрошувачка и дека тие 
може да бидат основи за распределба на средствата 
за заедничка потрошувачка, односно становите и 
станбените кредити. 

Во конкретниот случај Судот утврди дека оспоре-
ниот член 10 точка 1 алинеја 1 не е во согласност 
со Законот за станбени односи, затоа што мерилата 
предвидени по- под основот редовно искористување на 
работното време имаат претежно влијание во однос 
на мерилата што би требало да го изразуваат при-
донесот во работата. 

Воедно, Судот утврди дека и член 10 тонка 1 
алинеја 2 не е во согласност со член 42 став 1 од 
Законот за станбени односи, затоа што по основот 
работен придонес не се утврдени објективизирани 
критериуми за неговото изразување и вреднување. 

5. Судот на седницата исто така утврди дека во 
член 60 од оспорениот правилник е предвидено за-
ради создавање на услови за обезбедување на струч-
ни кадри од дефицитарни струки и занимања да се 
обезбедуваат кадровски станови. Во член 61 став 2, 
пак, е предвидено за распределба на кадровските ста-
нови на работниците од претходниот член, покрај 
условите, мерилата и критериумите од член 10 од 
овој правилник, за пополнување на работното место 
на кое по повторниот оглас или конкурс не се јавил 
ниту еден кандидат кој ги исполнува бараните усло-
ви, работната организација во огласот или конкур-
сот му обезбедува соодветен стан. 

Од членот 42 став 1 од Законот за станбени 
односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд произлегува дека работниците со референдум 
однапред ги утврдуваат дефицитарните кадри неоп-
ходни за организацијата, обемот на средствата наме-
нети за решавање на станбените прашања на дефи-
цитарните кадри и ги утврдуваат основите и мерила-
та по кои ќе се врши распределбата на овие станови, 

Со оглед на тоа што во оспорените членови 60 
и 61 став 2 од Правилникот е предвидено доделува-
ње на кадровски станови без притоа поблиску да се 
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предвидат дефицитарните кадри неопходни за орга-
низацијата, Судот утврди дека тие не се во соглас-
ност со означениот член од Законот за станбени 
односи. 

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

У. бр. 259/86 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

82. 
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 седницата 
одржана на 13 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување закони-
тоста на член 33 од Правилникот за работни односи 
на работниците во Работната организација Рударски 
институт од Скопје бр. 03-2135/1, донесен од Соби-
рот на работниците на 11 јули 1986 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување законитоста на 
член 33 од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука затоа што со него засилено се вреднува 
дополнителниот критериум стипендист на Институтот 
при утврдувањето приоритет за вработување, во од-
нос на основните критериуми време на чекање на 
вработување и ооцијално-економска положба. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член од Правилникот е предвидено приоритет при 

вработување да се даде на кандидат кој бил стипен-
дист на Институтот, доколку се јави на распишаниот 
оглас и доколку стипендијата ја добивал до две го-
дини, па по тој критериум на кандидатите им се 
утврдуваат дополнителни 20 поени, додека за основ-
ниот критериум се определуваат 20, а за социјално-
економската положба 15 поени. 

5. Според член 5 став 2 од Законот за работните 
односи со самоуправен општ акт со кој се уредува 
работниот однос работниците се должни да утврдат 
критериуми за приоритет при вработувањето соглас-
но со општествениот договор за вработување кој го 
склучиле или на кој му пристапиле. 

Од изнесената законска одредба произлегува де-
ка е должност на работниците со самоуправен општ 
акт да ги утврдат критериумите за приоритет при 
вработувањето. Притоа, кои критериуми ќе се пред-
видат е самоуправно право на работниците. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај е 
предвиден дополнителниот критериум стипендист на 
Институтот како основ за приоритет при вработува-
ње на кандидат кој бил стипендирав од Институтот 
помалку од две години и за тој критериум се утвр-
дени дополнителни 20 поени, Судот утврди дека не 
може да се постави прашањето за согласноста на 
член 33 од оспорениот правилник со означените од-
редби од Законот за работните односи, дотолку по-
веќе што согласно член 15 став 2 од Законот за 
работните односи лицето кое го стипендирала основ-
ната организација најмалку две години пред завршу-
вањето на школувањето, може да заснова работен 
однос без објавување на оглас односно конкурс. 

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

У. бр. 194/87 
13 јануари 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданче Стоев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
68. 

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Гази 
Баба, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за пред училишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штината Гази Баба, на ХУ-та седница одржана на 
3 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ 

НАТА ГАЗИ БАБА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишни и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Гази Баба во 1988 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
6,00%, од кои 4,5°/о за основно воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание 
и образование и 1,50% за општествена заштита на 
децата,-

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5% 
од кои 6,00% за основно воспитание и образование 
и 1,50% за општествена заштита на децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,5'% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната за-
штита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%. 
од кои 2,25% за основно воспитание и образование 
и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско -музичките деј-
ности уплатуваат 7С% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основно воспитание и образование 
и 1,05% за општествена заштита на децата, 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-142 
9 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, е. р. 

69. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишна и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Кар-
пош, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штината Карпош, на ХУ-та седница одржана на 3 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС 
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА КАРПОШ ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Карпош во 1.988 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
6,00%, од кои 4,5%> за основно воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита на 
децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр 
шен,е на занаетчиска или друга стопанска дејност 
7,5%, од кои 6,00% за основното воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,5'%, од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или з%, 
од кои 2,25% за основно воспитание и образование 
и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основно воспитание и образование 
и 1,05°/о за општествена заштита на децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-142 
9 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Никодшиовсвд, е. р. 

70. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Ки-
села Вода, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Кисела Вода, на ХУ-та седница одржана 
на 3 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ* 

НАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Кисела Вода во 1988 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90%, од кои о,40°/о за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита на де 
дата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност 
7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и обра 
зование и 1,50% за општествена заштита на децата.' 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната за-
штита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основно воспитание и образование 
и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основно воспитание и образование 
и 1,05% за општествена заштита на децата. 

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

сувањето. а ќе се применува оп 1 јануари 1988 го-
нина и ќе се објави во ..Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-142 
з февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Зора Аџиева, е. р. 

71. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишна и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Цен-
тар, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штината Центар, на ХУ-та седница одржана на 3 
февруари 1988 година, донесе 



4 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 6 —- Стр. 127 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИЏ1НО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА ЦЕНТАР ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Центар во 1988 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и обра-
зование и 1,50°/о за општествена заштита на де-
цата ; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5%, 
од кои 6,00% за основно воспитание и образование 
и 1,50% за општествена заштита на децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или з%, 
од кои 2,25*% за основно воспитание и образование 
и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основно -воспитание и образование 
и 1,05% за општествена заштита на децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ј а н у з и 1988 го-
дина и ќе се објави во ..Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје. 

Бр. 08-142 
9 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајле Николовски, е. р 

72. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на 'Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Ча-
ир, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штината Чаир, на х у - т а седница одржана на 3 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА ЧАИР ВО 1988 ГОДИНА 
Член 1 

Стапките на придонесите од личен доход на ра-
ботниците како приход на Самоуправната интересна 

заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Чаир во 1988 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90%, од кои 0,40 за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита на 
децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност 
7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и обра-
зование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од кои 
6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% 
за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основно воспитание и образование 
и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор 
ганизациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20% 
од кои 3,15% за основно воспитание и образование 
и 1,05% за општествена заштита на децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-142 
9 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Бојко Киранџиски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

73. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80, 26/80, 18/82 и 
13/86) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ 
за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за 
патишта — Скопје, на седницата одржана на 12 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1) За моторни и приклучни возила се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во ната-
мошниот текст патарина) за периодот од 12 месеци 
и тоа: 

1. Товарни возила: 
а) За товарни вози да (камиони и камионет) , за 

специјални товарни возила и комбинирани возила 
(комби) наменети за превоз на определени товари, 
според носивоста и тоа: 

— носивост до 3 тони 23.240 динари за секој тон 
носивост, 

— со носивост над 3 до 8 тони 69.470 дин. + 
31.250 динари за секој тон носивост над 3 тони,-

— со носивост над 8 до 10 тони 225.770 динари 
+ 33.670 динари за секој тон носивост над 8 тони; 
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— со носивост над 10 тони 293.110 динари + 
39.100 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивост на товарното возило не е изразе-
на во цели тони, патарината се плаќа за носивост 
до половина тон во висина до 50% од износот опре-
делен за еден тон, а за носивост над половина до 
полн тон — во износ определен за цел тон. 

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка под 
9 според работната зафатнина на моторот, а за то-
варните трицикли со носивост над 400 кгр. + 2,650 
динари. 

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани во-
зила (комби) за превоз на патници 2.650 динари за 
секое патничко седиште, а 50% од овој износ за 
секое регистрирано место за стоење во овие возила. 

3. За работни возила без оглед на носивост и 
тежината 6.540 динари за секое возило. 

Работни возила во смисол на оваа точка се: 
противпожарни возила, кинематографски возила, во-
зила за телевизиско снимање, а м б у л а н т и возила за 
радиофлуорографско снимање, возила за дезинфек-
ција, возила за чистење на јавни површини, авто ди-
галки, возила механичарски работилници, возила ав 
томобилски скалила, возила чистачи на снег, возила 
за превоз на оштетени возила и други возила м 
овој смисол. 

4. За приклучни возила 
а) За товарни приколки и за специјални товарни 

приколки наменети за превоз на определени товари 
според носивост и тоа: 

— носивост до 3 тони 12.380 динари за секој тон 
НОСИВОСТ; 

— со носивост над 3 до 8 т о м 37.310 динари + 
17.130 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост над 8 тони до 10 тони 122.190 
динари + 20.000 динари, за секој тон носивост над 
8 ТОНИ; 

— со носивост над 10 тони 172.540 динари + 
25.360 динари за секој тон носивост — над 10 тони. 

Ако носивост на товарната приколка не е изра-
зена во цели тони патарината се плаќа за носивост 
до половина тон — во висина до 50% од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
тон — во износ определен за цел тон. 

б) За патнички автобуски приколки 3.000 динари 
за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за 
секое регистрирано место за стоење. 

в) За работни приколки 3.000 динари за секоја 
приколка без оглед на тежината. 

5. За влечки возила 
а) За трактори 

динари 

— ДО 18 к№ (25 кЅ) 4.780 
— над 18—29 к\У (25—40 кЅ) 7.130 
— над 29—46 кЧУ (40—65 кЅ) 9.560 
— над 4 6 — ( н а д 65 кЅ) 11.840 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носи-
вост како за товарни возила наведени во оваа точка 
под 1 според носивост на приколката, а за секој 
тон носивост на полуприколката над 10 тони по 
25.730 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на определе-
ни лица 6.540 динари за секое возило. 

7. За патнички возила според зафатнината на 
моторот и тоа: 

— до 900 см3 9.350 
— над 900 до 1350 СМ3 14.000 
— над 1350 ДО 1800 СМ3 20.500 
— над 1800 ДО 2500 СМ3 30.000 
— над 2500 ДО 3150 см3 45.000 
— над 3150 65.000 
8. Патничките возила од точка 7 кои се преуре-

дени за погон на плин, освен патарината од оваа 
точка, плаќаат годишно и додатни надоместоци во 
висина од 17.500 динари, а такси возилата + 50.000 
динари, 

9. За моторцикли според работната зафатила на 
моторот и тоа: 

— ' д о 125 см3 3.000 
— над 125 ДО 250 СМ3 4.300 
— над 250 ДО 500 СМ3 5.500 
— над 500 ДО 1.000 СМ3 6.600 
— над 1000 см3 7.700 
2) Имателите на моторни возила плаќаат надоме-

сток пред поднесување барањето за регистрација 
односно продолжување на регистрацијата на возила-
та и тоа во еднократен износ однапред за 12 месеци, 
опфаќа јќи го и месецот во кој се врши регистраци-
јата односно продолжз^вање на регистрацијата. 

3) По исклучок, транспортните организации на 
здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат 
во рати, секои три месеци однапред, во износ од 
една четвртина на тој надоместок. 

Имателот на моторното возила што привремено 
го регистрира своето возило за време покусо од 12, 
месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој 
временски период. 

4) Ако имателот на моторното возило или при-
клучно возило1, возилото го одјави пред истекот на 
времето за кос платил патарина, може во рок од 
3 месеци по одјавувањето да бара враќање на плате-
на патарина за сите преостанати цели месеци кај 
општинскиот орган на управата надлежен за финан-
сии. 

5) За -отуѓен« моторно возило или приклучно во-
зило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа 
одлука новиот имател за тоа време не треба да 
плаќа патарина. 

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување на висината 
и начинот на плаќање на надоместокот за користе-
ње на јавните патишта што се плаќаат на мотор-
ните и приклучните возила („Службен весник на 
СРМ" број 28/87). 

7) Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 

Бр. 14-77/3 
12 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседавач, 

Љубомир Радовиќ, е. р. 

74. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ" бр. 15/80, 86/80, 18/82 и 
13/86) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ 
за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за 
патишта Скопје на седницата одржана на 12 јануари 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО 
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И 
ШШНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И 
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО 
СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИ-

ТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ПАТИШТА 

Член 1 
Во Одлуката за распределба на надоместоците за 

патишта содржани во малопродажната цена на бензи-
нот и плинското масло за употреба на патот што 
се плаќаат на друмските моторни и приклучни во-
зила и надоместоците што се плаќаат на странските 
моторни возила меѓу Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за патишта и општинските само-
управни интересни заедници за патишта („Службен 
весник на СРМ" бр. 48/82, 38/85, 3/87) во член 1 
став 2 во втори ред бројот „0,75" се заменува со 
бројот „2,00". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 14-77/4 
12 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседавач, 

Љубомир Радовиќ, е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 

БИТОЛА 
75. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Со-
бранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита — Битола, на седницата одржана на 20 ноем-
ври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА, ЗА 1987 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за стапката на придонесите за 
здравствена заштита и стапката на посебниот придо-
нес за користење здравствена заштита во странство 
на осигурениците од општината Битола за 1987 го-
дина, број 02-401/14 од 23 февруари 1987 година 
износот од член 1 став 1 од оваа одлука „9,20%" се 
менува на „14%". 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

утврдена со оваа одлука ќе се применува на бруто 
личниот доход за месеците ноември и декември 
1987 година. 

Член 3 
(Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
Бр. 02-2267/2 

20 ноември 1987 година 
Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Коста Стефанов, е. р. 

Собор на делегати даватели на услуги 
Претседател, 

Василка Размовска, е. р. 
Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита 

Битола 
Претседател, 

д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

76. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („(Службен весник на СРМ" бр, 
10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита — Битола, со рамноправно учество на Собо-
рот на делегати — корисници на услуги 1— работни-
ци и Соборот на делегати — даватели на услугите 
на седницата одржана на 20 ноември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за пре-

сметување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на лица вработени кај приватни работо-
давци и права од здравственото осигурување за кои 
со закон не се утврдува основица за придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и правото на ова 
осигурување за лица вработени кај приватни работо-
давци претставува договорениот чист личен . доход 
меѓу приватниот работодавец и работникот, кој што 
не може да биде помал од: 

—• за неквалификуваните работници и домашни-
те помошнички, во висина на гарантираниот личен 
доход од општината во која ја врши дејноста, утвр-
ден со посебни прописи — 84.300 динари; 

— за полуквалификуваните работници — 104.000 
динари; 

— за квалификуваните работници — 124.000 ди-
нари; 

— за висококвалификуваните работници — 
144.000 динари. 

За учениците од училиштата за средно образо-
вание, кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд или 
кај приватни работодавци, основица за осигурување 
на правата од здравственото осигурување претставува 
наградата што ја примаат, која не може да биде 
помала од: 

— за ученици од прва година, 4.000 динари; 
— за ученици од втора година 5.000 динари; 
— за ученици од трета година, 6.000 динари; 
— за ученици од четврта година, 7.000 динари, 

нари. 
Член з 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 02-2700/25 од 25 декем-
ври 1986 година. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јули 1987 година. 
Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2267/3 
20 ноември 1987 година 

Битола 
Собор на делегати корисници на 

услуги — работници 
Претседател, 

Коста Стефанов, е. р. 

Собор на делегати даватели на услуги 
Претседател, 

Василка Размовска, е. р. 

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита 
Битола 

Претседател, 
д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—НО од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 10'83) и член 151 став 1 точка 15 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Битола, со рамноправно учество 
во Соборот на делегатите — корисници на услугите 
— работници и Соборот на делегатите — даватели 
на услугите, на седницата, одржана на 24 декември 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИ-
ТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 
ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУ-

РЕНИЦИ ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита во- постоја-

ни месечни износи во 1988 година се плаќаат за! 
1. лицата на доброволна практика (волонтери) 

што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 1.800 динари; 
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2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања, со кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или кај приватен работодавец, во 
износ од 900 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа прекина-
ле со школување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 4.500 динари,-

4. лицата кои организацијата пред да ги врабо-
ти ги упати како свои стипендисти на практична ра-
бота во друга организација заради стручно оспосо-
бување, ако за тоа време примале стипендија, во 
износ од 4.500 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работни 
акции, а кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени во сите случаи на инвалидност, 
во износ од 900 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работи работат најмалку 6 
часа дневно, во износ од 900 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 900 динари; 

8. лицата припадници на територијалните едини-
ци, припадници на цивилната заштита за време на 
изведување на задачите на територијалната одбрана, 
во износ од 900 динари,-

9. уживателите на постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народните 
собранија или од страна на извршниот совет, во из-
нос од 1.800 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита кај странскиот 
носител на здравствена заштита се плаќа придо-
нес за здравствена заштита во постојан износ од 3.000 
динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување, и тоа само во случај на 
потреба од лекување во врска со повреда или забо-
лување што предизвикало телесно 'оштетување на кои 
им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 1.800 
динари; 

12. брачниот другар, односно родителите осигу-
реници според член 32 од Законот за здравствена 
заштита, по 3.200 динари,-

13. членовите на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА 
ако пред тоа го исполнил условот на претходно оси-
гурување, во износ од 600 динари по член; 

14. југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски носи-
тели на осигурување (земји без конвенции) додека 
престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат 
месечни паушален во износ од 10.000 динари. -

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување од професионални заболува-
ња, во износ од 300 динари за: 

1. учениците со средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат на младински работ-
ни акции кои по прописите на инвалидското осигуру-
вање се осигурени за сите случаи на инвалидност, 
како и лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции,-

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита; 

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука,-
5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-

вање и преквалификација упатени од Самоуправната 
интересна заедница за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа 

одлука по (видови на здравствена заштита ќе се рас-
поредуваат по следната структура.-

— за задолжителни видови — 55,00%; 
— за останатите права над задолжителните видо-

ви — 40,00%; 
— за несреќа на работа и професионални забо-

лувања — 5,00%; 
а придонесите од точка 9—15 се распоредуваат за: 

— задолжителни видови — 60,00%; 
— за останати права над задолжителните видови 

— 40,00»/». 
Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 
од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 точ-
ка 10 и 15. 

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

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката од 1986 година. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 02-2359/20 
24 декември 1987 година 

Битола 

Свбор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Коста Стефанов, е. р. 

Собор на делегати даватели на услуги 
Претседател, 

Василка Размовска, е. р. 

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита 
Битола 

Претседател, 
д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, 
Собранието на Општинската ОИЗ за здравствена за-
штита — Битола, со рамноправно учество на Соборот 
на делегатите — корисници на услугите — работни-
ци и Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
на седницата одржана на 24 декември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за пре-

сметување и плаќање на придонесите за здравстве-
но осигурување на лицата вработени ка ј приватни 
работодавци и права од здравствено осигурување за 
кои со закон не се утврдени основици за придонес. 
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Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување и на правото на 
ова осигурување за лицата вработени ка ј приватни 
работодавци претставува договорениот чист личен до-
ход меѓу приватниот работодавец и работник, кој 
што не може да биде помал од: 

-— за неквалификуваните работници и домашните 
помошнички, во висина на гарантираниот личен до-
ход од општината во која ја вршат својата дејност, 
утврден со посебни прописи: 

— за полуквали фику в ани те работници — 130.000 
динари; 

— за квалификуваните работници — 150.000 ди-
нари,-

— за виоококвалификуваните работници — 
170.000 динари. 

За учениците од училиштата за средно образо-
вание, кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд или 
ка ј приватни работодавци, основица за остварување 
на правата од здравственото осигурување претставува 
наградата што ја примаат, а која не може да биде 
помала од: 

— за учениците од прва година, 8.000,00 динари; 
— за учениците од втора година, 10.000,00 ди-

нари. 
—> за учениците од трета година, 12.000,00 ди 

нари; 
— за учениците од четврта година, 14.000,00 ди-

нари. 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа (Одлука преста-
нува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 
02-2700/25 од 25 декември 1986 година и Одлуката 
02 бр. 2267/3 ОД 20 ноември 1987 година. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

02 бр. 02-2359/21 
24 декември 1987 година 

Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Коста Стефанов, е. р. 

Собор на делегати даватели на услуги 
Претседател, 

Василка Размовска, е. р.. 

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита 
Битола 

Претседател, 
д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР 
79. 

Врз основа на член 106 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86) и член 
25 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Дебар, Со-
бранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, 
на седницата одржана на 28 јануари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАПНА ЗАШТИ-

ТА — ДЕБАР ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: при-
донес од доходот на организациите на здружениот 

труд, придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство, придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност, придонес од личен доход од само-
стојно вршење на нестопанска дејност и по тие пре-
сметковни стапки се обезбедуваат средства на ОСИЗ 
за социјална заштита — Дебар. 

Член 2 
Сегашните пресметковни стапки на придонесите 

изнесуваат и тоа: 
1. придонес од доходот на работните организа-

ции 0,85% 
2. придонес од личен доход од не стопанство 0,35% 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,25% 
4. придонес од доходот од самостојно вршење на 

стопанска дејност 0,10% 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност 0,10%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето и 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-5 
28 јануари 1988 година 

Дебар 
Претседател, 

Цветко Мартиновски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВО-
СПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ДЕБАР 
80. 

Врз основа на член 26 од Статутот на ОСИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Дебар, Собра-
нието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата на општината Дебар, на седницата одржана на 
24 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ СТАПКИ НА 

ПРИДОНЕСИ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

неси од личен доход од работен однос, личен доход 
од земјоделска дејност и од личен доход од вршење 
самостојна стопанска и нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата изнесу-
ваат: 

а) за образование: 
1. придонес 01Д личен доход на вработените во 

стопанство и нестопанство, по стапка од 5%; 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј 

ност, по стапка од 2,5%; 
3. придонес од личен доход од вршење на само-

стојна стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 5%. 

б) за општествена заштита на децата: 
1. придонес од личен доход од работен однос 

2,20%, 
2. придонес од личен доход од нестопанска деј-

ност 2,20%, 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,15%, 
4. придонес од личен доход од самостојно Бр-

анење на стопанска дејност 0,69%, 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност 0,69%. 
Член 3 

Всспитно-образовните организации од основното 
у предучилишното образование се ослободуваат од 
обврската за плаќање на придонесите по членот 2 
од оваа одлука, 
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Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен дрход од работен однос ќе се врши во бру-
то износ. 

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

сувањето, а (ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

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

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува важноста на Одлуката бр. 02-14/1 од 28 јануари 
1987 година. 

Бр. 02-14/2 
24 декември 1987 година 

Дебар 
Претседател, 

Неџми Абдулаи, е. р. 
I 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ПРИЛЕП 

81. 
Врз основа на член 103 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 156 став 1 точка 6 од (Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, на заеднич-
ката седница на Соборот на делегатите корисници — 
работници и Соборот на делегатите даватели на 
услугите, одржана на 29 декември 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — 
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1Ѕ88 ГОДИНА 
I 

Член 1 
Висината на придонесот за здравствена заштита 

за 1988 година се утврдува на 9,50°/о од бруто лич-
ниот доход и другите примања во кое се содржани-. 

— 3,20% придонес за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 

— б,30°/о придонес за правата од здравствена за-
штита над задолжителните видови и другите права 
од здравствена заштита. 

Член 2 
Висината на придонесот за здравствена заштита 

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

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

Основицата кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и други-
те примања. 

Средствата за здравствена заштита во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
заболувања по стапка од 0,50°/о ги пресметуваат и 
плаќаат и обврзниците на придонес кои не форми-
раат доход за вработените по договор за дело од 
бруто ошовицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

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

Средствата од претходниот став се распоредуваат 
во висина на правата сразмерно на стапките на при-
донесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите за здравствена зашти-
та и посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство на самиот налог — уплат-
ница да даде спецификација за уплатените придоне-
си по видови на правата со ознака на основицата и 
за периодот за кој се пресметува и уплатува при-
донесот. 

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

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврз-
ниците на начин утврден со закон, статутот и дру-
гите општи акти на Заедницата. 

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

сувањето и ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

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

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 720 од 26 декември 
1986 година. 

Бр. 668 
29 декември 1987 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската заедница, 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 

Собор на даватели на услуги' 
Претседател, 

д-р Ристо Николоски, е. р. 

Собор на работници — корисници на 
услуги 

Претседател, 
инж. Илија Ристески, е. р. 

82. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за 

здравствената заштита („(Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 80—84 и 154 став 1 точка 14 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита —• Прилеп, на заеднич-
ката седница на трите собори, одржана на 29 де-
кември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ЗА ИСХРАНА И СМЕ-
СТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и трошоците за исхрана и сместување за време на 
патувањето и престој во друго место, што им при-
паѓа на корисниците на здравствена заштита на смет-
ка на средствата на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Прилеп 
(во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога 
од лекарот поединец или лекарска комисија се упа-
тени да користат здравствена заштита надвор од 
местото на нивното живеење и на начин пропишан 
со Статутот на Заедницата и Правилникот за усло-
вите и начинот на користењето на здравствената за-
штита. 
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Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им припа-

ѓа на корисниците во случаите предвидени во Ста-
тутот на Заедницата, во висина на тарифата за ре-
довни превозни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз им при-
паѓа на корисниците и кога поради итноста на слу-
чајот, должината на превозот или здравствената со 
стојба, по налог на лекар поединец, лекарска коми-
сија или здравствена организација, превозот може 
да се изврши и со други превозни средства. 

Кога цревозот е извршен без претходен наод на 
лекар поединец, лекарска комисија или здравствена 
организација, оправданоста на превозот на превоз-
ните средства дополнително ја цени лекарската ко-
мисија со претходно прибавено мислење од лекарот 
кој ја пружил здравствената заштита по барање на 
корисникот и со поднесување на потребната доку-
ментација ((докази). 

Член з 
Надоместокот на трош опи те за превоз се одре-

дува по правило според најкусата релација, и тоа на 
основната тарифа од редовните превозни средства на 
јавниот железнички и автобуски сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета.-

1. кога патувањето се врши со железница, корис-
никот има право на цената на картата на брз воз 
II класа; 

2. кога патувањето се врши со автобус, корисни-
кот има право на полна цена на картата за превозот 

Кога на иста релација постојат железнички и ав-
тобуски сообраќај, корисникот има право на надо-
месток на трошоците за превоз на најкусата рела-
ција и најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 став 
2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците му 
припаѓа на корисникот најмногу во висина од 20% 
од цената на поскапиот бензин за секој изминат ки-
лометар, ако колата од итна помош не била во со-
стојба да го изврши превозот. 

Член 4 
Ако корисникот според посебни прописи има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќај, нема право на надоместок 
по оваа одлука. 

Член 5 
На корисникот кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот, Правилникот за 
начинот на користење на здравствена заштита на-
двор од подрачјето на живеење или со изјава за 
избор на лекар и здравствена организација, не му 
припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантско специјалистички и кон-
тролни црегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот специјалист на кого ко-
рисникот му е упатен на прв преглед најде дека е 
потребно испитување и лекување и к а ј други специ-
јалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да прво-
битниот упат ќе важи и за останатите прегледи. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен односно преземен на амбулантно-специја-
листичко лекување или испитување, издадениот налог 
важи за исто време додека трае лекувањето, односно 
испитувањето. 

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

Надомест на име исхрана и сместување 
Член 7 

Висината на надоместокот на име исхрана и 
сместување на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место изнесува: 

1. на подрачјето на Заедницата и Македонски 
Брод 900 динари 

2. надвор од Заедницата, а на подрачјето на СР 
Македонија 1.800 динари 

3. во Скопје 2.400 динари 
4. надвор од подрачјето на СРМ з.ооо динари 
5. во други републички и покраински центри 

4.000 динари. 
За корисниците — деца до навршената 7 (седум) 

годишна возраст ќе се исплатува 50% од износот 
предвиден во точките 1—5 на овој член1. 

При остварувањето на здравствената заштита на-
двор од подрачјето на СРМ, покрај надоместокот на 
трошоците за исхрана, корисниците имаат право за 
сместување — ноќевање, и тоа: 

а) 60% за корисник на здравствена заштита,-
б) 30% за придружник на корисникот. 
Како доказ за исплата од точките а) и б) од овој 

став ќ е служи приложената потврда од хотел од „Б" 
категорија. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

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

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица, бр. 723 од 
26 декември 1986 година. 

Бр. 671 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 

83. 
Врз основа на член 112 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита — Прилеп, на заедничката седница на Собо-
рот на делегатите корисници — работници и Собо-
рот на делегатите — даватели на услугите, одржана 
на 29 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НА ПРАВА 

ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЛАЌААТ ВО 
ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС 

Член 1 
Средствата за здравствена заштита во постојани 

месечни износи за одделни корисници на здравстве-
на заштита се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна прак-
тика (волонтери и друго), што не примаат личен 
доход ако работат со полно работно време, во износ 
од 2.700 динари, од кои 890 динари за задолжителна 
здравствена заштита, 1.610 динари за останатите пра-
ва од здравствената заштита и 200 динари во случај 
на повреда на работа и заболување од професио-
нални болести; 



Стр. 134 — Бр. 6 4 март 1988 

2. за учениците во насочено односно учениците 
на училиштата од средно образование за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава, во износ од 1.600 динари, од кои 
500 динари за задолжителните видови на здравстве-
на заштита, 1.000 динари за останатите права од 
здравственото осигурување и 100 динари за случаи 
на повреда на работа и заболување од професионал-
ни болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински работ-
ни акции кои по прописите за пензиско и инвалид-
ско осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, ако работат најмалку 6 часа дневно, во 
износ од 1.400 динари, од кои 440 динари за задол-
жителните видови на здравствена заштита, 960 ди-
нари за опстанатите права од здравствена заштита; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции организирани од општествено-
политичките заедници ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 2.500 динари, 
од кои 825 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 1.675 динари за останатите видови 
на здравствена заштита,-

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадиицигге на територијална-
та одбрана и на цивилната заштита, за време на 
обука, оспособување и вршење на должности, во из-
нос од 1.400 динари, од кои 440 динари за задолжи-
телните видови на здравствена заштита, 960 динари за 
останатите видови на здравствена заштита; 

6. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или Извршниот совет, во износ од 
2.700 динари, од кои 890 динари за задолжителните 
видови на здравствена заштита и 1.810 динари за 
останатите права; 

7. за членовите на потесното семејство', на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат' на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај 
странскиот носител на здравственото осигурување, во 
износ од 2.700 динари на член, од кои 890 динари 
за задолжителните видови на здравствена заштита и 
1.810 динари за останатите права; 

8. пензионерите од странски носители на осигу-
рување додека престојуваат на подрачјето на Заед-
ницата, ако во меѓународен договор не е определе-
но поинаку, во износ од 6.000 динари по член од 
кои 1.980 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 4.020 динари за останатите права. 

Член 2 
Средства за здравствена заштита во постојани 

месечни износи се плаќаат во случај на повреда на 
работа и заболување од професионални болести за: 

1. учениците во средното насочено образование и 
студентите на вишото и високото образование, за 
време на практичната работа во врска со наставата, 
во износ од 560 динари ; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени во случај на ин-
валидност, во износ од 560 динари; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, во износ од 560 динари,-

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијална-
та одбрана и на цивилната заштита за време на 
обука, оспособување и вршење на должноста, во из-
нос од 560 динари; 

5. лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 800 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација што ги организира или 
упатува Заедницата за вработување, како и лицата 
на професионална рехабилитација или школување во 
соодветните организации на здружен труд, во износ 
од 800 динари; 

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти 
— 800 динари,-

8. лицата учесници во активности при природни 
и други тешки несреќи и активности при противпо-
жарна заштита, во износ од 560 динари; 

9. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршењето на 
нивните должности за време на укажување на таква-
та помош, според соодветните прописи, во износ од 
560 динари; 

10. лицата кои вршат повремени или привреме-
ни работи по основа на договор, во износ од 800 
динари,-

11. лицата кои учествуваат во спортски натпре-
вари организирани од самоуправни органи и заед-
ници, ОПО и др. во износ од 800 динари. 

Член 3 
Средствата за лицата опфатени со оваа одлука, 

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

Доколку средствата се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/3 од определениот 
месечен износ на средствата. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за придонесите на 
здравственото осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни категории корисни-
ци на здравствена заштита, број 722 од 26 декември 
1986 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

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

Бр. 670 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската заедница, 

Претседател, 
Раде Мешески, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Ристо Николоски, е. р. 

Собор на корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
инж. Илија Ристески, е. р. 

84. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита — Прилеп, на заедничката седница на Собо-
рот на делегатите — работници — корисници и Со-
борот на делегатите — даватели на услугите, одр-
жана на 29 декември 1987 година, донесе 

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

СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под кои 

ќе се сметаат за издржувани лица членовите на 
семејството и другите лица коишто се корисници на 
здравствена заштита според законот, како и усло-
вите под кои се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 
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Член 2 
Се смета дека корисникот ги издржува членовите 

на семејството, ако тие живеат со него во заедничко 
домаќинство и немаат сопствени приходи доволни 
за издржување, а корисникот ги издржува од своите 
приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување, ако нивниот катастарски приход од земјо-
делство не го надминува износот од 10.000 динари 
годишно, или другите приходи не го надминуваат 
износот од 12.000 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите месечни приходи заедно не 
го надминуваат износот од 154.000 динари годишно 
по издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со корисникот ќе се смета за издр-
жувано лице. ако неговите сопствени приходи не го 
надминуваат износот од претходниот член и ако ко-
рисникот учествува во трошоците за неговата из-
дршка со најмалку 10.000 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои корисникот ги издржува осигурени 

се, но правило, ако немаат родители. Децата кои 
имаат еден или двајца родители осигурени се како 
лица кои корисникот ги издржува, ако родителите 
поради својата здравствена состојба и други окол-
ности не се способни или се спречени за стопанису-
вање (ученици, студенти и ел.), односно не се во 
состојба да се грижат за децата и за нивното из-
држување, а децата и нивните родители немаат 
сопствени приходи доволни за издржување, под ус-
лов двата родители да не се способни за стопанису-
вање или се спречени тоа да го сторат. 

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

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 724 од 26 декември 
1986 година. 

Бр. 672 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 

85. 
Врз основа на член 106 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Прилеп, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — земјоделци 
и Соборот на делегатите даватели на услугите, одр-
жана на 29 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КО-
РИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравствената заштита на 
корисниците — земјоделци за 1988 година на подра-
чјето на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Прилеп. 

Член 2 
Корисниците — земјоделци плаќаат придонес за 

здравствена заштита и тоа.-

а) за задолжителни видови на здравствена заш-
тита-. 

— 15,20% од катастарскиот доход и 2.480 динари 
за секој член од домаќинството за корисниците кои 
имаат сопствена земја, 

—» 12.000 динари по домаќинство и 2.480 динари 
за секој член на домаќинството за корисниците кои 
земаат земја под наем; 

б) за правата на здравствена заштита над задол-
жителните видови што самостојно ги утврдува Заед-
ницата: 

— 3,80% од катастарскиот доход и 620 динари 
за секој член на домаќинството — за корисниците 
кои имаат сопствена земја, 

— 3.000 динари по^ домаќинство и 620 динари 
за секој член на домаќинството — за корисниците 
кои земаат земја под наем. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 721 од 26 декември 1986 
година. 

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

ното донесување, а ќе сс применува од 1 јануари 
1988 година. 

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

Бр. 669 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската СИЗ за 

здравствена заштита 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 
Собор на даватели на услуги 

Претседател, 
д-р Ристо Николоски, е. р. 

Собор на корисници на 
услуги — земјоделци 

Претседател, 
Јован Чагороски, е. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор 

за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрами 
Шаќир од Гостивар, против тужената Бајрами, ро-
дена Шазивари Анамша од Тетово, а сега со непоз-
нато место на живеење. 

Се повикува тужената Бајрами родена Шазивари 
Анамша, да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
и да постави свој полномошник по објавувањето на 
огласот. Доколку во овој рок не постапи на овој 
начин, во постапката ќе ја застапува дипломираниот 
правник Фидани Шоип од Гостивар, се додека ту-
жената или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател согласно 
член 84 и 85 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 152/88 
(22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Пред овој суд е во тек постапка за развод на 

брак, по тужбата на тужителката Исмаилова Свет-
лана од Титов Велес, против тужениот Исмаилов 
Наџи, сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 динари. 

Се повикува тужениот И смаил ов Наџи од Титов 
Велес, а сега со непозната адреса на живеење, во 
рок од 30 дена да се јави по објавувањето на огла-
сот во Општинскиот суд во Титов Велес или да одре-
ди свој полномошник. По истекот на определениот 
рок ќе му биде поставен привремен старател од 
страна на Центарот за социјални работи во Титов 
Велес, кој ќе ги застапува неговите права во постап-
ката за развод на брак. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
847/87. (21) 
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