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З А К О Н 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИ 

ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците во Народноослободителната војна (во 

натамошниот текст: учесници во НОВ) и членовите 
на семејствата на умрените учесници во НОВ кои 
немаат доволно средства за живеење и ако се нес-
пособни за стопанисување, можат да се стекнат со 
право на материјално обезбедување во вид на пос-
тојани и повремени парични примања, под услови и 
во обем предвидени со овој закон. 

Член 2 
Право на материјално обезбедување имаат учес-

ниците во НОВ кои стапиле или отпочнале со ак-
тивна и организирана работа во Народноослободи-
телната војна (во натамошниот текст: НОВ) до 9 сеп-
тември 1944 година и учесниците во НОВ — жени 
кои стапиле во единиците на НОВ до 30 ноември 
1944 година, ако времето од денот на стапувањето 
во НОВ до 15 м а ј 1945 година им е признато во 
посебен стаж во двојно траење според прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување.. 

Право на материјално обезбедување имаат и 
учесниците во Народноослободителното движење во 
Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот текст: 
учесници во НОДЕМ) кои стапиле, односно отпоч-
нале со активна и организирана работа најдоцна до 
30 декември 1948 година и во тоа движење учеству-
вале најмалку до Ѕ јули 1949 година, ако тоа време 
им е признато ' во посебен стаж во двојно траење 

според прописите од пензиското и инвалидското оси-
гурување, ако постојано се населени на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и станале југословенски државјани. 

Право на материјално обезбедување имаат чле-
новите на семејството на умрен учесник во НОВ од 
став 1 на овој член, ако учесникот во НОВ умрел по 
15 ма ј 1945 година и членовите на семејството на 
учесник во НОДЕМ од став 2 на овој член, ако 
учесникот во НОДЕМ умрел по 8 јули 1949 година 
и ако членовите на неговото семејство се населени 
на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и станале југословенски држав-
јани. 

Членовите на семејството од став 3 на овој член 
можат да се стекнат со право на материјално обез-
бедување, ако умрениот учесник во НОВ, односно 
НОДЕМ ги издржувал најмалку една година пред 
смртта. 

Член 3 
Се смета дека лицата од член 2 на овој закон 

немаат доволно средства за живеење ако: 
1) не се во работен однос; 
2) не вршат дејност со самостоен личен труд со 

средства на трудот во сопственост на граѓани, од-
носно самостојно не вршат во вид на занимање со 
личен труд уметничка или друга културна, адвокат-
ска или друга професионална дејност (во натамош-
ниот текст: самостојна дејност); 

3) не се корисници на старосна, инвалидска или 
семејна пензија во поголем износ од постојаното ма-
теријално обезбедување што би им припаѓало спо-
ред овој закон; 

4) не се корисници на инвалидски додаток спо-
ред прописите за воените инвалиди и 

5) не остваруваат приход од земјоделска дејност 
повеќе од износот утврден со овој закон. 

Член 4 
Како неспособно за стопанисување, во смисла на 

овој закон, се смета лицето кое е неспособно за 
работа поради неговата општа здравствена состојба, 
односно лицето кое навршило 55 години од животот 
— маж, односно 50 години — жена. 

Децата се сметаат за неспособни за стопанису-
вање ако во однос на годините на животот и шко-
лувањето ги исполнуваат условите предвидени со 
прописите за додаток на деца или ако се трајно нес-
пособни за стопанисување под услов таа неспособ-
ност да настапила пред навршување на 15 години 
живот, односно пред навршување на 26 години жи-
вот ако детето било на редовно школување. 

Неспособноста за стопанисување во смисла на 
ставовите 1 и 2 на овој член поради општата здрав-
ствена состојба и тра јната неспособност за стопани-
сување ја утврдува лекарска комисија, што согласно 
со Законот за основните права на воените инвалиди 
и семејствата на паднагите борци, го утврдува вое-
ниот инвалидитет. 

Член 5 
Како членови на семејството, во смисла на овој 

закон, се сметаат: брачниот другар, децата родени 
во брак или надвор од брак и посвоените деца; по-
синоците, децата без родители земени на издржу-
вање, родителите (татко, мајка, очув, маќеа и пос-
воителот). 
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Член 6 
Материјалното обезбедување според овој закон 

ги о п ф а т а следниве видови парични примања: 
1) постојано материјално обезбедување; 
2) исклучително материјално обезбедување; 
0) надоместок за помош и нега од друго лице и 
4) еднократна парична помош. 

Член 7 
Средства за остварување на правата според овој 

закон се обезбедуваат во буџетот на Републиката. 

II . УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО И ОБЕМ 
НА ПРАВАТА 

1. Постојано материјално обезбедување 

Член 8 
Право на постојано материјално обезбедување 

можат да остварат лицата од член 2 на ОВОЈ закон 
кои немаат доволно средства за живеење во смисла 
на член 3, односно кои се неспособни за стопани-
сување во смисла на член 4 од овој закон, ако ги 
исполнуваат и следниве услови: 

1) ако не остваруваат приход од земјоделска деј-
ност месечно по член на домакинството поведе од 
2.000 динари и 

2) ако не остваруваат други редовни приходи ме-
сечно по член на домакинството повеќе од 50 отсто 
од основицата за определување на постојаното мате-
ријално обезгедување предвидена во член 16 став 1 
на овој закон. 

Приходот од земјоделска дејност во ридско-пла-
нинските подрачја до 9.000 динари годишно во до-
макинството не се смета како приход при оствару-
вање на правото на постојано материјално обезое-
дување. 

Износот на приходот од земјоделска дејност ут-
врден во став 1 точка 1 и став 2 на овој член, при 
промена на катастарскиот приход извршена според 
посебни прописи ќ е се зголеми со стапката на про-
сечниот пораст на катастарскиот приход во Репуб-
ликата што се утврдува врз основа на податоците од 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

Лицата од член 2 на ОВОЈ закон постари од 70 
години можат да остварат право на постојано мате-
ријално обезбедување, ако не остваруваат приходи од 
земјоделска дејност, односно други редовни прихо-
ди по член на домаќинството поголеми од двојниот 
износ на -приходите предвидени во став 1 точки 1 
и 2 на овој член. 

Како домаќинство, во смисла на овој закон, се 
смета заедница во која членовите на семејството жи-
веат, стопанисуваат и ги трошат остварените при-
ходи. 

Член 9 
Приход од земјоделска дејност, во смисла на 

овој закон, се смета катастарскиот приход од прет-
ходната година што го остварило лицето од член 2 
на овој закон и членовите на семејството со кои жи-
вее во заедничко домаќинство. 

Како приход, во смисла на овој закон, се сме-
таат и приходите остварени во домакинството од сто-
чарство, пчеларство, рибарство и вршење услуги со 
земјоделски машини (во натамошниот текст: посебни 
приходи). 

Посебните приходи остварени месечно по член 
на домакинството „до висина на приходите предвиде-
ни во член 8 став 1 точка 1 на овој закон не се зе-
маат предвид при остварувањето и користењето на 
правата според овој закон. 

Поблиски критериуми за начинот на определува-
ње на приходите од ставовите 2 и 3 на овој член 
донесува Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика во согласност со републичкиот секре-
тар за финансии и Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Член 10 
Приходот од земјоделска дејност, како и посеб-

ните приходи по член на домакинството се утврду-
ваат така што вкупниот катастарски приход, односно 
посебните приходи остварени во претходната година 
се делат на 12 месеци и така добиениот износ се 
дели -со бројот на членовите кои живеат во заед-
ничкото домаќинство. 

Член 11 
Како други редовни приходи што се остваруваат 

во домаќинство! о, во смисла на овој закон, се сме-
таат : 

— личниот доход од работен однос и од врше-
ње на самостоЈна дејност од членовите на дома-
кинството, 

— пензијата на корисникот и на членовите на 
домаќинство и 

—- приходите од имот и згради во домакин-
ството. 

Член 12 
Како личен доход од работен однос се смета 

просечниот месечен личен доход остварен во прет-
ходната година, а за лицата кои не оствариле ли-
чен доход во претходната година, просечниот личен 
доход во тековната година. 

Личен доход на лицата кои вршат самостојна 
дејност претставува износот на основицата од која 
се пресметува и плаќа придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување во тековната година. 

Пензија, во смисла на овој закон, се смета ста-
росната, инвалидската и семејната пензија заедно со 
додатокот на пензијата остварени според прописите 
на пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците и земјоделците исплатени во последниот ме-
сец. 

Приход од имот и згради се смета приходот ост-
варен од издавање под закуп на деловни и станбени 
простории, освен приходот од издавање на станот во 
ко ј живее корисникот на материјално обезбедување. 

Член 13 
Ако во домакинството се остваруваат приходи од 

земјоделска дејност во помал износ од износот утвр-
ден во член 8 став 1 точка 1 на овој закон, а исто-
времено се остваруваат и други редовни и посебни 
приходи се земаат предвид и тие приходи и така 
утврдениот приход по член на домакинството не тре-
ба да го надминува износот утврден во член 8 став 
1 точка 2 на овој закон, за да може да се оствари 
и користи право на материјално обезбедување. 

Член 14 
Заедничкото живеење, стопанисување и трошење 

на средствата, во смисла на член 8 став, 5 на овој 
закон, бројот на членовите во домаќинството и са-
мохраноста ги утврдува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на боречко-инвалидската 
заштита (во натамошниот текст: општински орган на 
управата). ' 

Член 15 
Промените што настануваат во приходите од 

земјоделска дејност поради продавање на земјиш-
тето, а кои овозможуваат стекнување со право на 
постојано материјално обезбедување или зголемува-
ње на висината на материјалното обезбедување имаат 
важност по истекот на две години од денот на про-
мените во катастарот, а доколку отуѓувањето е извр-
шено во корист на организација на здружениот труд 
или на друго општествено-правно лице од денот на 
отуѓувањето. 

Ако земјиштето се отуѓува по пат на подарува-
ње на членовите на семејството на кои не им е 
единствено занимање земјоделството и кои не жи-
веат во заедничко домаќинство со лицето што го по-
дарува земјиштето, а тоа лице и понатаму ли ко-
ристи приходите од земјиштето, ќ е се смета дека 
има приходи и тие приходи ќе влијаат врз оства-
рување на правото. 

Утврдувањето на фактите од став 2 на овој член 
го врши" општинскиот орган на управата. 
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Член 16 
"Основицата "за определување на постојаното ма-

теријално обезбедување изнесува 9.500 динари (во 
натамошниот текст: основица). 

Постојаното материјално обезбедување на учес-
ниците во НОВ до 9 септември 1943 година и учес-
ниците во НОДЕМ до 31 март 1948 година се опре-
делува во висина на 100 отсто од основицата. 

постојаното материјално обезбедување за учес-
ниците во НОВ по у септември 1943 година и учес-
ниците во НОДЕМ од 1 април до 30 декември 1948 
година се определува во висина о д 70 отсто од осно-
вицата. 

Постојаното материјално обезбедување за чле-
новите на семејството се определува во висина од 70 
отсто од постојаното материјално обезбедување што 
би им припаѓало на умрените учесници во НОВ или 
ПОДЕМ. 

За корисниците кои немаат приходи, постојаното, 
материјално обезбедување се определува во висина 
на износите утврдени според ставовите 2, 3 и 4 на 
овој член (полн износ). 

За корисниците кои имаат приходи, постојаното 
материјално обезбедување се определува во висина 
на разликата меѓу полниот износ на постојаното ма-
теријално обезбедување и месечните приходи по член 
во домакинството (намален износ). 

Намалениот износ на постојаното материјално 
обезбедување не може да се определи во помал из-
нос од 1.000 динари. 

За корисниците на пензија кои немаат приходи, 
постојаното материјално обезбедување се определу-
ва во висина на разликата меѓу полниот износ на 
постојаното материјално обезбедување и пензијата, а 
за корисниците кои имаат приходи како разлика ме-
ѓу полниот износ на материјалното обезбедување 
што би им припаѓал и збирот на пензијата и при-
ходите по член на домаќинството. 

Член 17 
Износот на постојаното материјално обезбедува-

ње на самохраните корисници утврден според одред-
бите на член 16 став 5 н а овој закон се зголемува 
за 30 отсто. 

Како самохран корисник, во смисла на овој за-
кон, се смета корисникот на постојано материјално 
обезбедување кој нема приходи во домаќинството, 
ниту има членови на семејството кои се способни за 
стопанисување и кои^ имаат приходи. 

Околностите за самохраност, во поглед на неспо-
собноста за стпанисување ги утврдува лекарската 
комисија од член 4 став 3, а во поглед на семејната 
состојба општинскиот орган на управата. 

Член 18 
Постојано материјално обезбедување може да 

оствари само еден член на семејството на умрен 
учесник во НОВ и НОДЕМ и тоа според редоследот 
на членовите на семејството од член 3 на овој за-
кон, а им припаѓа на сите членови на семејството. 

Ако во домаќинството има двајца или повеќе 
в е с н и ц и во НОВ или НОДЕМ кои ги исполнуваат 
условите за остварување право на постојано матери-
јално обезбедување секој од нив може да оствари 
постојано материјално обезбедување. 

2. Исклучително материјално обезбедување 

Член 19 
Право на исклучително материјално обезбедува-

ње можат да остварат: 
— учесниците во НОВ до 9 септември 1943 го-

дина, 
— уечсниците во НОВ - жени до 9 септември 

1944 година ако биле во единиците на НОВ, 
— учесниците во НОДЕМ до 31 март 1948 годи-

на и 
- ' ч л е н о в и т е "на семејствата на" умрените учесни-

ци од став 1 алинеја 1 до 3 на овој член; 

^ Лицата о д став 1 алинеја 1 до 3 на овој член 
можат да остварат право на исклучително материјал-
но обезбедување ако за време на војната и по вој-
ната вршеле одговорни должности или посебни зада-
чи, а кои не се во работен однос, не се корисници 
на пензија според прописите од пензиското и ин-
валидското осигурување на работниците и ако при-
ходите месечно по член во домаќинството не изне-
суваат повеќе од загарантираниот личен доход во 
Републиката остварен во претходната година. 

Исклучително материјално обезбедување се оп-
ределува, зависно од годината на учеството, во ви-
сина на износот утврден во член 16 ставови 2, 3 и 4 
на овој закон. 

3. Надоместок за помош и нега од друго лице 

Член 20 
Корисник на постојано или исклучително мате-

ријално обезбедување на кој поради здравствената 
состојба му е потребна постојана помош и нега од 
друго лице затоа што самиот не може да ги врши 
своите основни животни функции има право на па-
ричен надоместок за помош и нега од, друго лице. 

Износот на надоместокот за помош и нега од 
друго лице се определува во висина од 80 отсто 
од основицата за определување на постојаното мате-
ријално обезбедување (член 16 став 1 на овој закон) 
и се исплатува секој месец заедно со материјалното 
обезбедување. 

Потребата за помош и нега од друго лице ја 
утврдува лекарската комисија од член 4 став 3 на 

ОВОЈ закон, врз основа на критериумите утврдени во 
сојузните прописи за воените инвалиди. 

Член 21 
Корисникот на материјално обезбедување кој по-

ради неспособност за самостоен живот е сместен во 
соодветна социјална организација на здружениот 
труд има право на надоместок на трошоците за смес-
тување во таа организација 

Надоместокот од став 1 на овој член се одре-
дува во висина на износот што корисникот е дол-
жен да го плати на организацијата во која е 
сместен. 

Додека корисникот има право на надоместокот од 
став 1 на овој член не му се исплатува надоместок 
за помош и нега од друго лице. За тоа време на 
корисникот му се исплатува 25 отсто од износот на 
неговото материјално обезбедување, а ако има чле-
нови на семејството што тој ги издржува му се ис-
платува целиот износ на материјално обезбедување. 

4. Еднократна парична помош 

Член 22 
На лицата од член 2 на овој закон кои не мо-

жат да остварат право на материјално обезбедување 
според одредбите на овој закон и на корисниците 
на материјално обезбедување може да им се додели 
еднократна парична помош во случај на смрт на 
член на семејството, потешка и подолготрајна болест, 
претрпени штети поради елементарни непогоди и во 
други случаи на влошување на нивната материјална 
состојба. 

Еднократна парична помош може да се опреде-
ли најмногу до износот на постојаното материјално 
обезбедување, што им припаѓа на корисниците од 
член 16 став 2 на овој закон. 

На едно лице, во една календарска година, мо-
же да му се додели најмногу два пати еднократна 
парична помош. 

III . УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА 
ОД МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 23 
Постојаното материјално обезбедување, исклучи-

телното материјално обезбедување и надоместокот за 
помош и нега од друго лице. како и основицата од 
која тие примања се определуваат, секоја година од 
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1 јануари се зголемуваат со процентот на порастот 
на просечниот месечен личен доход во Републиката 
остварен во претходната година. 

Паричните примања и основицата утврдена спо-
ред став 1 на овој член од 1 јули во тековната годи-
на се зголемуваат со 50 отсто од процентот на по-
растот на просечниот месечен личен доход во Ре-
публиката остварен во првото полугодие од тековна-
та година во однос на просечниот месечен личен до-
ход остварен во истиот период од претходната го-
дина. 

Функционерот ко ј раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита го утврдува износот на основицата од ста-
вовите 1 и 2 на овој член, врз оонова на податоците 
од Републичкиот завод за статистика. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 24 
Постапка за остварување на правата утврдени \со 

овој закон се поведува по барање на лицата од член 
2 на овој закон. 

Барањето се поднесува до општинскиот орган на 
управата. 

Кон барањето се приложува соодветна докумен-
тација со која се докажува дека се исполнети про-
пишаните услови за остварување на правото. 

Член 25 
За правото на постојано материјално обезбеду-

вање и правото на надоместок за помош и нега од 
друго лице во прв степен решава општинскиот орган 
на управата на чие подрачје подносителот на бара-
њето има живеалиште. 

За правата од став 1 на овој член на лицата од 
член 2 став 2 и членовите на нивните семејства, кои 
имаат живеалиште на територијата на друга соција-
листичка република, односно социјалистичка авто-
номна покраина решава општинскиот орган на уп-
равата на Собранието на општина „Центар" — 
Скопје. 

По жалбите изјавени против решенијата доне-
сени во прв степен решава републичкиот орган на 
управата надлежен за боречко-инвалидска заштита. 

Член 26 
Решението донесено во прв степен со кое се 

утврдува право на постојано материјално обезбеду-
вање и право на надоместок за помош и нега од 
друго лице подлежи на ревизија. 

Ревизијата ја врши републичкиот орган на уп-
равата надлежен за боречко-инвалидска заштита. 

Член 27 
Општинскиот орган на управата е должен во рок 

од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на 
жалба решението со сите списи да го достави до 
органот надлежен за вршење на ревизија. 

Органот надлежен за вршење на ревизија е дол-
жен ревизијата на решението против кое не е изја-
вена жалба да ја изврши во рок од 3 месеци од де-
нот кога го примил предметот. Ако во тој рок не е 
извршена ревизија се смета дека е дадена соглас-
ност н а решението. 

Член 28 
Ако против решението донесено во прв степен 

е изјавена жалба, заедно со решавањето по жалба 
се врши и ревизија. 

Член 29 
Ревизијата и жалбата го одлагаат извршувањето 

на решението. 
Член 30 

Во вршење на ревизијата надлежниот орган мо-
же да даде согласност на решението донесено во 
прв степен, може да го измени, да го укине или да 
го поништи. 

Надлежниот орган ќе го поништи или укине ре-
шението донесено во прв степен и ќе го врати на 
повторно решавање, ако утврди дека во првостепе-
ната постапка непотполно или погрешно се утврдени 
фактите или не се водело сметка за правилата на 
постапката кои имаат влијание врз решавањето на 
правото или сам ќе го реши ако утврди дека пог-
решно се оценети доказите или ако од утврдените 
^^акти е изведен погрешен заклучок за фактичката 
состојба или ако е погрешно применет прописот врз 
основа н а ко ј е решен предметот. 

Член 31 
Првостепениот орган чие решение е укинато 

или поништено и вратено н а повторна постапка, до-
несува ново решение. 

Новото решение подлежи на ревизија во која се 
испитува само дали тоа е во согласност со образ-
ложението поради кое првото решение е укинато 
или поништено. 

Член 32 
Против решението донесено од органот надле-

жен за ревизија со кое решението на првостепениот 
орган е поништено или укинато и вратено на пов-
торна постапка, не може да се води управен спор. 

Член 33 
За правото н а исклучително материјално обезбе-

дување, еднократна парична помош и надоместок за 
помош и нега од друго лице за корисниците на ис-
клучително материјално обезбедување, решава коми-
сија составена од 7 члена што ги именува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за време од четири години. 

Комисијата од став 1 на овој член решава врз 
основа на барањето и документацијата што ја дос-
тавува општинскиот орган на управата заедно со 
мислење од општинскиот одбор на Сојузот на здру-
женијата на борците. 

Решението на комисијата е конечно. 

Член 34 
Решението со кое е признато право на постојано 

материјално обезбедување, надоместок за нега и по-
мош од друго лице, исклучително материјално обез-
бедување и еднократна парична помош го извршува 
општинскиот орган на управата по службена долж-
ност. 

Член 35 
Во постапката за остварување на правата спо-

ред овој закон не се плаќа такса. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ 
НА ПРАВАТА 

Член 36 
Правото на постојано материјално обезбедување, 

надоместокот за помош и нега од друго лице и 
исклучителното материјално обезбедување се оства-
рува од првиот ден на наредниот месец од денот на 
поднесување на барањето. 

Член 37 
Правото н а постојано материјално обезбедување, 

надоместокот за помош и нега од друго лице и 
исклучителното материјално обезбедување трае се 
додека корисникот ги исполнува условите пропиша-
ни со овој закон. 

Корисниците на правата од став 1 на овој член 
се должни да ја пријават секоја промена во семеј-
ната и материјалната состојба која има влијание врз 
користењето на правото и висината на паричните 
примања на општинскиот орган на управата во рок 
од 30 дена од настанувањето на промената. 

Општинскиот орган на управата по службена 
должност, врз основа на пријава н а корисникот или 
врз основа на сознание добиено на друг начин по-
кренува постапка и донесува решение за губење на 
правото или за намалување на постојаното матери-
јално обезбедување, а за пријавите и сознанието во 
однос на исклучителното материјално обезбедување 
ја известува комисијата од член 33 на овој закон. 
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По извршените промени на основицата од член 
16 на овој закон или на катастарскиот приход, оп-
штинскиот орган на управата е должен да изврши 
проверка на фактите во семејната и материјална сос-
тојба на корисниците и доколку утврди дека наста-
натите промени имаат влијание врз користењето на 
правото да донесе соодветно решение. 

Член 38 
Правата според овој закон престануваат од пр-

виот ден на наредниот месец по настанатите про-
мени. 

Член 39 
Правата остварени според овој закон не се нас-

ледуваат. 
Неисплатените пристигнати износи на паричните 

примања можат да се наследуваат во рок одреден 
со прописите за застареност на побарувањата. 

Барање од став 2 на овој член може да под-
несат членовите на семејството кои живееле во за-
едничко домаќинство со корисникот до неговата 
смрт. 

/ Член 40 
На корисници на права според овој закон кои 

престојуваат во странство повеќе од 3 месеци не 
им се исплатува паричното примање за време доде-
ка се во странство. 

Член 41 
Корисникот на кого му е извршена исплата на 

која немал право должен е да го врати примениот 
износ во рок од 6 месеци: 

— ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или бил должен да знае дека се неточни 
или на друг противправен начин остварил право на 
парично примање што не му припаѓа или му при-
паѓа во помал обем, 

— ако користи парично примање поради тоа што 
не пријавил промени кои би повлекле губење на 
правото, односно намалување на паричното прима-
ње и 

— ако примил поголем износ од паричниот из-
нос што му е определен со решението на надлеж-
ниот орган. 

Побарувањата од став 1 на овој член застару-
ваат по истекот на рокот одреден оо прописите за 
застапеност на побарувањата. Тие рокови почнуваат 
да течат од денот кога во управната постапка ста-
нало конечно решението со кое е утврдено дека 
исплатеното примање не еле дувало или еле дувало 
во помал износ, односно од денот кога е извршена 
последната исплата на примањето од став 1 алинеја 
з на овој член. 

Корисникот е должен да ја врати неправилно 
исплатената сума најмногу за последните ТРИ годи-
ни. сметајќи од последната исплата на која немал 
право. 

Доколку корисникот не изврши враќање "а 
средствата во РОКОТ предвиден во став 1 на овој 
член. враќањето на неправилно примената сума ќ е 
сс оствари со тужба ка ј надлежниот суд. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР 

Член 42 
Општинските органи на управата се полжни да 

родат евиденција за корисниците на правата и за 
извршените исплати според овој закон. 

Републичкиот орган на у л и ц а т а наддежен за 
боречко-инвалидска заштита води збирна евиденци-
ја за корисниците и за потрошените средства врз 
основа на полугодишни и годишни извештаи што 
му ги доставуваат општинските органи на управата. 

Општинскиот орган на управата е должен из-
вештаите од став 2 на овој член да ги доставува 
во рок од 30 деда по истекот на првото полугодие, 
односно по истекоа на годината, 

Се овластува функционерот ко ј раководи со ре-
публичкиот орган на управата надлежен за боречко-
инвалидската заштита поблиску да го уреди начи-
нот на водењето евиденција и да ги пропише обрас-
ците за водење на таа евиденција. 

Член 43 
Републичкиот орган на управата надлежен за бо-

речко-инвалидска заштита врши надзор над спрове-
дувањето на овој з а ш и и на прописите донесени врз 
основа на него и им дава задолжителни инструкции 
на општинските органи на управата за извршување 
на работите за кои се овластени со овој закон. 

Органот од став 1 на овој член врши контрола 
на наменското и законитото трошење на средствата 
за остварување на правата предвидени со овој закон 
со преглед на евиденција и документацијата к а ј оп-
штинските органи на управата. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Општинскиот орган на управата ќ е изврши усо-

гласување на решенијата на затечените корисници 
на правата со одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

До завршување на усогласувањето од став 1 на 
овој член паричните примања на затечените корис-
ници ќе им се исплатуваат во износи што им при-
паѓале до влегувањето во оила на овој закон во вид 
н а аконтација од усогласените износи. 

Затечените корисници кои со усогласувањето од 
став 1 на овој член ќе го изгубат правото не ја 
враќаат сумата исплатена на име аконтација соглас-
но со ,став 2 на овој член. 

Член 45 
Неспособноста за стопанисување за затечените 

корисници на права предвидени со овој закон нема 
повторно да се утврдува. 

Член 46 
Прописите за чие донесување е овластен Репуб-

личкиот комитет за здравство и социјална политика 
и функционерот ко ј раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидоката 
заштита (член 9 став 4 и член 42 став 4 на овој 
закон) (ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите од член 42 став 
4 на овој закон ќе се применува Упатството за на-
чинот на водење евиденција за корисниците на ма-
теријално обезбедување на учесниците во Народно-
ослободителната војна и за потрошените средства 
(„Службен весник на СРМ" број 36/78). 
/ 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за материјално обезбе-
дување на учесниците во Народноослободителната 
војна („Службен весник на СРМ" број 20/77, 27/78, 
11/81, 13/84 и 39/84) и Одлуката за критериумите за 
доделување исклучително материјално обезбедување 
на учесниците во Народноослободителната војна 
(„Службен весник на СРМ" број 43/77). 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќ е се применува 
од 1 јануари 1986 година, 
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678. 
Врз основа на . член 4 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИ-

ТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за дополнителна зашти-
та на воените инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 25 декември 1985 година. 

Бр. 08-3764/1 
25 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

-на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, , 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воените инвалиди и корисниците на семејна ин-

валиднина, на кои својството на воен инвалид од-
носно правото на семејна инвалиднина им е приз-
нато според сојузните прописи за воените инвалиди 
и овој закон, и членовите на семејствата на вое-
ните инвалиди, можат да се стекнат со определени 
права од дополнителната заштита под услови и во 
обем предвидени со овој закон. 

Член 2 
Права кои можат да се стекнат според овој 

закон се: 
1) инвалидски додаток; 
2) семеен додаток; 
3) надоместок за помош и нега од друго лице; 
4) професионална рехабилитација и материјално 

обезбедување за време на професионална рехабили-
тација; 

5) додаток на деца; 
6) здравствена заштита и 
7) надоместок за купување на моторно возило. 

Член 3 
Со право од член 2 на овој закон можат да се 

стекнат воените инвалиди и корисниците на семејна 
инвалиднина кои се неспособни за стопанисување; не 
се во работен однос, не вршат дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани, односно не вршат со личен труд самостојно 
во вид на занимање, уметничка или друга културна, 
адвокатска или друга професионална дејност (во 
натамошниот текст; самостојна дејност), не се ко-
рисници на пензија или на материјално обезбедува-
ње по прописите за материјално обезбедување на 
учесниците во НОВ и ако немаат доволно средства 
за живеење. 

Член 4 
Средства за остварување на правата од ОВОЈ за-

кон се обезбедуваат во буџетот на Републиката. 

II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО И ОБЕМ 
НА ПРАВАТА 

1. Инвалидски додаток 

Член 5 
Право на инвалидски додаток м о ж а т да оства-

рат : 
1) воените инвалиди од I до V група, без оглед 

на годините на животот и способноста за стопани-
сување ; 

2) воените инвалиди од VI до X група и корис-
ниците на семејна инвалиднина неспособни за сто-
панисување, или постари од 60 години (мажи) однос-
но 50 години (жени); 

3) децата — корисници на семејна инвалиднина 
до наполнета 15 годишна возраст, а ако се на шко-
лување до кра јот на пропишаното траење на редов-
ното школување, но најдоцна до наполнета 26 го-
дишна возраст, или ако се неспособни за стопани-
сување за време додека неспособноста трае, под 
услов неспособноста да настапила пред наполнета 
15, односно 26 годишна возраст и 

4) вдовицата — корисник на семејна инвалидни-
на помлада од 50 години, независно од способноста 
за стопанисување, ако има ^дно или повеќе деца 
за кои се грижи и со нив живее во заедничко до-
маќинство, ако децата во поглед на годините и не-
способноста ги исполнуваат условите предвидени во 
став 1 точка 3 од овој член. 

Неспособноста за стопанисување од став 1 точка 
2 и 3 на овој закон ја утврдува лекарска комисија 
која согласно со Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и семејствата на паднатите борци го 
утврдува воениот инвалидитет 

Член 6 
Лицата од член 5 став 1 на овој закон можат 

да остварат право на инвалидски додаток, ако покрај 
општите услови од член 3 на овој закон ги (испол-
нуваат и следните услови: 

1) да не остваруваат приход од земјоделска деј-
ност месечно по член на домаќинството повеќе од 
2000 динари и 

2) да не остваруваат други редовни приходи 
месечно по член на домаќинството повеќе од 50 от-
сто од основицата за определување на инвалидскиот 
додаток предвиден во член 17 став 1 точка 1 од 
овој закон. 

Износот на приходот од' земјоделска дејност ут-
врден во став 1 точка 1 на овој член при промена 
на катастарскиот приход извршена според посебни 
прописи, ќе се зголеми со стапката на просечниот 
пораст на катастарскиот приход во Републиката што 
се утврдува врз основа на податоците од Републич-
киот секретаријат за финансии. 

Воените инвалиди и корисниците на семејна ин-
валиднина постари од 70 години можат да остварат 

право на инвалидски додаток, ако не остваруваат 
приходи од земјоделска дејност, односно други ре-
довни приходи по член на домаќинството поголеми 
од двојниот износ на приходите предвидени во став 
1 точка 1 и 2 на овој член. 

Корисниците на семејна инвалиднина — членови 
на семејство на паднат борец, можат да остварат 
право на инвалидски додаток, независно од висината 
на приходите во домаќинството. 

Како домаќинство, во смисла на овој закон, се 
смета заедница во која членовите на семејството 
живеат, стопанисуваат и ги трошат остварените при-
ходи. 

Член 7 
По исклучок, воен инвалид и корисник на се 

мејна инвалиднина — корисник на старосна, инва-
лидска или семејна пензија чиј износ е помал од 
инвалидскиот додаток во полн износ, може да . ос-
твари 5 право на инвалидски Додаток во намален, 
износ. 
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Кога во едно семејство има повеќе корисници 
на. инвалиднина (корисник со соуживатели), а некои 
од нив се корисници и на пензија, во тоа семеј-
ство може да се оствари право на инвалидски до-
даток, во смисла на став 1 од овој член, ако изно-
сот на пензијата е помал од износот на инвалидски-
от додаток, што би им припаднал на сите членови 
на семејството според одредбите на овој закон. 

Член 8 
Како приход од земјоделска дејност, во смисла 

на овој закон, се смета катастарскиот приход од 
претходната година на корисникот на инвалидини ата 
и на членовите на семејството кои .со него живеат 
во заедничко домаќинство. 

Како приход во смисла на овој закон се сме-
таат и приходите остварени во домаќинството од 
сточарство, пчеларство, рибарство и вршење услуги 
со земјоделски машини (во натамошниот текст: по-
себни приходи). 

Посебните приходи остварени месечно по член 
на домаќинството до висината на приходите пред-
видени во член 6 став 1 точка 1 од овој закон, 
не се земаат предвид при остварувањето и користе-
њето на правата според овој закон. 

Поблиски критериуми за начинот на утврдува-
ње на посебните приходи од став 2 на овој член 
донесува Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика во согласност со републичкиот се-
кретар за финансии и Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 9 
Приходот од земјоделска дејност како и посеб-

ните приходи по член на домаќинството се утврду-
ваат така што вкупниот катастарски приход, однос-
но посебните приходи остварени во претходната го-
дина се делат на 12 месеци и така добиениот износ 
се дели со бројот на членовите кои живеат во за-
едничко домаќинство. 

Член 10 
Воени инвалиди и корисниците на семејна инва-

лиднина од ридско-планинските подрачја чиј катас-
тарски приход не надминува 9000 динари годишно 
во домаќинството, ќе се смета дека не остваруваат 
приход од земјоделска дејност. 

Член 11 
Како други редовни приходи што се остваруваат 

во домаќинството, во смисла на овој закон, се сме-
таат : 

. — личниот доход од работен однос и од вшие-
л е на самостојна дејност од членовите на дома-
ќинството ; 

— пензијата на корисникот и на , членовите на 
домаќинството и 

^— приходите од имот и згради во домаќинството. 

Член 12 
Како личен доход од работен однос се смета 

просечниот месечен личен доход остварен во прет-
ходната година, а за лицата кои не оствариле ли-
чен доход во претходната година,' просечниот личен 
доход остварен во тековната година. 

Личен доход на лицата кои вршат самостојна 
дејност претставува износот на основицата од која 
се пресметува и плаќа придонес, за пензиско и ин-
валидско осигурување во тековната година. 

Пензија во смисла на овој закон, се смета ста-
росната, инвалидската и семејната пензија заедно 
со додатокот на пензијата остварени според пропи-
сите на пензиското и инвалидското осигурување на 
работниците и земјоделците исплатена во последниот 
месец. 

Приход од имот и згради се смета приходот ос-
тварен од издавање под закуп на деловни и стан-
бени простории,, освен приходот од издавање на ста-
нот во ко ј живее корисникот на инвалиднина. 

Член 13 
Ако во домаќинството се остваруваат приходи 

од земјоделска дејност во помал износ од износот 
утврден во член 6 став 1 точка 1 од овој закон, а 
истовремено се остваруваат и други редовни и по-
себни приходи, се земаат предвид и тие приходи, 
и така утврдениот приход по член на домаќинството 
не треба да го надминува износот утврден во член 
6 став 1 точка 2 од овој закон, за да може да се 
оствари и користи правото на инвалидски додаток. 

Член 14 
За членови на семејството во смисла на овој за-

кон се сметаат: брачниот другар, децата родени во 
брак или надвор од брак и посвоените деца, поси-
ноците, децата без родители земени на издржување, 
родителите (татко, мајка, очув, маќеа и посвоителот). 

Член 15 
Заедничкото живеење, стопанисување и трошење 

на средствата во смисла, на член 6 став 5 од овој 
закон и бројот на членовите во домаќинството ги 
утврдува општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на боречко-инвалидската заштита (во на-
тамошниот текст: општинскиот орган на управата). 

Член 16 
Промените што настануваат во приходите од зем-

јоделска дејност поради продавање на земјиштето, 
а кои овозможуваат стекнување со право на инва-
лидски додаток или зголемување на висината на ин-
валидскиот додаток имаат важност по истекот на две 
години од денот на промените извршени во катас-
тарот, а доколку отуѓувањето е извршено во корист 
на организација на здружениот труд или на друго 
општествено правно лице од денот на отуѓувањето. 

Ако земјиштето се отуѓува по пат на подарува-
ње на членови на семејството н а кои не им е един-
ствено занимање земјоделството и кои не живеат во 
заедничко домаќинство со лицето што го подарува 
земјиштето, а тоа лице и понатаму ги користи при-
ходите од земјиштето, ќе се смета дека има при-
ходи и тие приходи ќе влијаат врз остварувањето 
на поавото. 

Утврдувањето на фактите од став 2 на овој член 
го врши општинскиот ооган на управата. 

Член 17 
Основицата за определување на инвалидски до-

даток изнесува: 
1) за корисниците кои немаат приходи во дома-

ќинството 9500 динари и 
2) за корисниците кои имаат приходи во дома-

ќинството 8000 динари. 
Инвалидскиот додаток за корисниците кои не-

маат приходи се определува во висина на 100 от-
сто од основицата (инвалидски додаток ао полн из-
нос), а за корисниците кои имаат приходи инвалид-
скиот додаток се определува во висина на разликата 
меѓу основицата и месечниот приход по член- во до-
макинството (инвалидски додаток во намален износ). 

За корисниците на пензија кои немаат приходи 
инвалидскиот додаток се определува во висина на 
разликата меѓу основицата од став 1 точка 1 на 
овој член и износот на пензијата на корисникот, а 
за 'корисниците кои имаат приходи во висина н а 
разликата меѓу основицата од став 1 точка 2 на 
овој член и збирот на пензијата и приходите по 
член на домаќинството. 

Член.18 
За корисник за инвалиднина со соуживатели, ин-

валидскиот додаток за еден член во семејството се 
определува согласно со член 17 став 1 и 2 од овој 
закон, а за секој понатамошен член (соуживател) та-
ка определениот износ се зголемува за 40 отсто. 

Ако двајца или повеќе корисници на инвалид-
нина од едно домаќинство секој за себе, ги испол-
нуваат условите за стекнување со право на инвалид-
ски додаток, инвалидскиот додаток за секој од нив 
се определува посебно. 
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За корисниците од член 7 став 2 од овој закон 
инвалидскиот додаток се определува во висина на 
разликата меѓу износот на инвалидскиот додаток што 
би им припаднал и износот на пензијата. 

Член 19 
На воените инвалиди и корисниците на семејна 

инвалиднина — самохрани инвалидскиот додаток им 
се зголемува за 30 отсто. 

Како самохран корисник, во смисла на овој за-
кон, се смета корисникот на инвалидски додаток кој 
нема приходи во домаќинството, ниту има членови 
на семејството КОИ се способни за стопанисување и 
кои имаат приходи. 

Неспособноста за стопанисување ја утврдува ле-
карската комисија од член 5 став 2, а семејната сос-
тојба на самохраните, општинскиот орган на упра-
вата. 

2. Семеен додаток 

Член 20 
Корисник на семејна инвалиднина ко ј правото на 

семејна инвалиднина го остварува по основ на смрт 
на воен инвалид од I до IV група на кого според 
сојузните прописи за воените инвалиди му припа-
ѓал паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице и ко ј до смртта на воениот инвалид се гри-
жел за него и живеел заедно со него, а ги испол-
нува условите во поглед на приходите по член на 
домаќинството предвидени за стекнување со право 
на инвалидски додаток, може да оствари право на 
семеен додаток и тоа: брачниот другар и родите-
лите по навршувањето на 45 години (жена) односно 
55 години (маж) и деца кои во поглед на годините 
и неспособноста за работа ги исполнуваат условите 
пропишани за стекнување со право на инвалидски 
додаток. 

Член 21 
Семејниот додаток се определува во висина на 

загарантираниот личен доход во Републиката оства-
рен во претходната година за корисниците кои не-
маат приходи, а за корисниците кои имаат приходи 
во висина на разликата меѓу износот на загаранти-
раниот личен доход и приходот по член на дома-
ќинството. 

На ^ у ж и в а т е л и т е на семејна инвалиднина им 
припаѓа еден семеен додаток. 

Ако корисникот на семејна инвалиднина ги ис-
полнува условите за стекнување со право на инва-
лидски додаток и на, семеен додаток ќе му се 
признае едно од овие права кое за него е поповолно. 

Член 22 
Во поглед на начинот на утврдувањето на при-

ходите, дејството на промените во материјалната и 
семејната состојба ќе се применуваат одредбите од 
овој закон предвидени за остварување право на ин-
валидски додаток. 

3. Надоместок за помош и нега од друго лице 

Член 23 
Воените инвалиди од V до X група и корисни-

ците на семејна инвалиднина — корисници на инва-
лидски додаток кои поради здравствената состојба 
не можат да ги вршат своите основни животни функ-
ции, имаат право на паричен надоместок за помош 
и нега од друго лице. 

Потребата за помош и нега од друго лице ја ут-
врдува лекарската комисија од член 5 став 2 на 
овој закон, врз основа на медицинските индикации 
за утврдување на потребата од нега и помош про-
пишани во сојузните прописи за воените инвалиди. 

Износот на паричниот надоместок од став 1 на 
овој член се определува во висина од 80 отсто од 
основицата за определување на инвалидскиот дода-
ток на корисниците кои немаат приходи (член 17 
став 1 точка 1) и се исплатува секој месец заедно 
со инвалидскиот додаток. 

Член 24 
Корисникот на инвалидскиот додаток кој поради 

неспособност за самостоен живот и стопанисување е 
сместен во соодветна социјална организација на здру-
жениот труд, има право ,на надоместок на трошо-
ците за сместување во таа организација. 

Надоместокот од став 1 на овој член се опре-
делува во висина на, износот што корисникот е дол-
жен да го плати на организацијата во која е сместен. 

Додека корисникот има право на надоместокот 
од став 1 на овој член, не му се исплатува надомес-
ток за помош и нега од друго лице. За тоа време 
на корисникот му се исплатува 25 отсто од износот 
на неговиот инвалидски додаток, а ако има члено-
ви на семејството што тој ги издржува му се испла-
тува целиот износ на инвалидски додаток. 

4. Професионална рехабилитација и материјално 
обезбедување за време на професионалната 

рехабилитација 

Член 25 
Воените инвалиди и лицата што не можеле да 

остварат својство на мирновремен воен инвалид по 
оанов на болест поради низок процент на инвалиди-
тет ако телесното оштетување на тие лица изнесува 
најмалку 30 отсто според прописите за воените ин-
валиди (лица без својство на воен инвалид), имаат 
право на професионална рехабилитација, ако со ог-
лед на годините на животот, здравствената состојба 
и други околности имаат услови за успешна рехаби-
литација. 

Со рехабилитација се обезбедува оспособување 
за одредено занимање, за друго соодветно занима-
ње или за повисок степен на оспособување , за одре-
дено занимање. ' 

Право на рехабилитација се утврдува врз основа 
на наод и мислење на лекарската комисија од член 
5 став 2 на овој закон. 

Лицата кои ги исполнуваат условите за рехаби-
литација по овој закон и по прописите од пензиско-
то и инвалидското осигурување, можат по сопствен 
избор да го користат правото на рехабилитација 
само по еден основ. 

Член 26 
Правото на професионална рехабилитација за 

оспособување за вршење на занимање од ист сте-
пен, може да се користи само еднаш. 

Професионалната рехабилитација се спроведува 
во соодветни организации на здружениот труд од об-
ласта на образованието. 

Член 27 
Воените инвалиди и лицата без својство на воен 

инвалид за време на професионалната рехабилита-
ција имаат право на материјално обезбедување в̂о 
висина од 100 отсто од основицата за определување 
на инвалидскиот додаток на корисниците кои немаат 
приходи (член 17 став 1 точка 1). 

Корисник на материјално обезбедување од став 
1 на овој член не може истовремено да користи и 
инвалидски додаток. 

Член 28 
Ако во организацијата во која се врши профе-

сионална рехабилитација е обезбедено сместување 
и исхрана на лицата упатени на професионална ре-
хабилитација, на организацијата и се Исплатуваат 
трошоците за сместување и исхрана, а на корисни-
кот на право на професионална рехабилитација му 
се исплатува намален износ на материјалното обез-
бедување за 50 отсто, ако не издржува членови на 
семејството, а ако има членови на семејството што 
тој ги издржува му се исплатува полниот износ на 
материјалното обезбедување. 

Член 29 
Кога професионалната рехабилитација се врши 

надвор од местото, на живеење каде не е обезбеден 
постојан превоз од местото на живеење до местото 
на рехабилитацијата и обратно и ако на корисникот 
на правото на професионална рехабилитација не му 
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е обезбедено сместување и исхрана во смисла на 
член 28 од овој закон, на корисникот му припаѓа 
надоместок за одвоен живот во висина од 75 отсто 
од износот на материјалното обезбедување. 

Ако ед станот на лицето упатено на рехабили-
тација до местото на рехабилитацијата е неопходно 
користење на превозно средство од јавниот сообра-
к а ј на корисникот на право на професионална реха-
билитација му се надоместуваат трошоците . на пре-
возот. 

5. Додаток на деца 

Член 30 
Воените инвалиди од I до VII група, воените 

инвалиди од VIII до X група — корисници на инва-
лидски додаток и корисниците на семејна инвалид-
нина, имаат право на додаток на деца под услови 
и во висина определени со посебните прописи за 
додаток на деца. 

Право на додаток на деца не можат да оства-
рат лицата од став 1 на овој член, ако тие или нив-
ниот брачен другар тоа право можат да го остварат 
по основ на работен однос или како корисници на 
пензија. 

Член 31 
Воените инвалиди кои имаат право на додаток 

на деца по основ на работен однос, ако им преста-
не работниот однос заради користење на право на 
професионална рехабилитација по одредбите на овој 
закон, имаат право на додаток на деца, ако ги 
исполнуваат условите предвидени со посебните про-
писи за додаток на деца. 

Член 32 
Децата со потешки психофизички недостатоци 

на кои им припаѓа додаток на деца според одред-
бите на член 30 и 31 од овој закон, имаат право на 
посебен додаток под услови и во висина определени 
со посебните прописи за додаток на деца. 

6. Здравствена заштита 

Член 33 
На членовите на семејството на воените инва-

лиди на кои не им е обезбедена здравствена зашти-
та според сојузните прописи за воените инвалиди 
(брачните другари на воените инвалиди од III и IV 
група кои не користат додаток за помош и нега 
од друго лице, брачните другари на воените инва-
лиди од V до X група и децата на воените инвалиди 
од VIII до X група), а кои не се осигурени по друг 
основ или здравствена заштита користат како осигу-
реници земјоделци, здравствена заштита им се обез-
бедува во обем што е пропишан за членовите на се-
мејствата на осигурениците — работници. 

Право на здравствена заштита во обем предви-
ден во став 1 на овој член имаат и лицата што 
не можеле да остварат својство на мирновремен воен 
инвалид за време додека се на професионална реха-
билитација. 

Член 34 
Лицата од член 33 на овој закон правото на 

здравствена заштита го остваруваат во самоуправна-
та интересна заедница за здравствена заштита од по-
драчјето на кое имаат живеалиште, на начин и по 
постапка што е пропишана за другите корисници во 
таа заедница. 

Пријава за корисниците на здравствена заштита 
од член 33 од овој закон поднесува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на бореч-
к о -нив али дск ат а заштита. 

Член 35 
Висината на средствата за здравствена заштита 

за лицата кои не се осигурени по друг основ, се 
утврдува според просечните трошоци за здравстве-
на заштита по корисник (осигурено лице) остварени 
во претходната година во заедницата во која се 
остварува здравствената заштита и просечниот број 
на пријавените корисници на здравствена заштита 
според овој закон. 

Средствата за здравствена заштита, за лицата оси-
гурени како земјоделци, се утврдуваат во висина на 
разликата меѓу просечните трошоци по корисник во 
работничкото и земјоделското осигурување остваре-
ни во претходната година во заедницата во која се 
остварува здравствената заштита и бројот на прија-
вените корисници на здравствена заштита — земјо-
делци според овој закон. 

Во просечните трошоци за здравствена заштита 
на заедниците не се пресметуваат трошоците за слу-
чај на повреда при работа и професионални заболу-
вања, како и трошоците за надоместок на личен 
доход за време на спреченост за работа. 

Член 36 
Средствата за остварување и користење на пра-

вата од, здравствената заштита од член 33 и 34 од 
овој закон, на самоуправната интересна заедница за 
здравствена заштита и ги надоместува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на боречко-
инвалидската заштита. 

7. Надоместок при купување на моторно возило 

Член 37 
Воените инвалиди од I до VI група со оштету-

вање на долните екстремитети од најмалку 60 отсто, 
кои се во работен однос или на професионална 
рехабилитација, воените инвалиди со потполно из-
губен вид на двете очи, како и воените инвалиди 
од I до IV група — корисници на додаток за нега 
и помош од страна на друго лице, со исклучок на 
воените инвалиди од I група кои користат право на 
бесплатно моторно возило според сојузните прописи 
за воените инвалиди, имаат право на надоместок 
при купување на моторно возило. 

Надоместокот од став 1 на овој член изнесува 
10 отсто од продажната цена на најевтиното патнич-
ко возило, произведено во Југославија, а може да 
се користи еднаш во седум години. 

Член 38 
Решение за одобрување на надоместок за купу-

вање на моторно возило, донесува републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита. 

Решението од став 1 на овој член е конечно. 

III . ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 'НАРОД-
НООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИ-

ОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 39 
Учесниците во Народноослободителното движење 

во Егејскиот дел на Македонија од 16 ма ј 1945 го-
дина до 8 јули 1949 година, кои вршејќи воена 
должност претрпеле оштетување на организмот нај-
малку за 20 отсто (воени инвалиди од НОДЕМ), а 
не остваруваат основни права по сојузните прописи 
за воените инвалиди, тие права ги остваруваат со-
гласно со одредбите на овој закон. 

Правата од став 1 на овој член им припаѓаат 
и на членовите на семејствата на загинатите, умре-
ните и исчезнатите учесници во НОДЕМ, како и на 
членовите на семејствата на воени инвалиди од I до 
VII група по нивната смрт. 

Правата од став 1 и 2 на овој член, воените 
инвалиди од НОДЕМ и членовите на семејствата ги 
остваруваат во обем, на начин и под услови предви-
дени со сојузните прописи за воените инвалиди. 

IV. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ 
ПРИМАЊА 

Член 40 
Инвалидскиот додаток, надоместокот за помош и 

нега од друго лице и материјалното обезбедување 
за време на професионална рехабилитација, како и 
основиците од кои тие примања се определуваат, 
секоја година од 1 јануари се зголемуваат со про-
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центот на порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Републиката остварен во претходната го-
дина. 

Паричните примања и основиците утврдени спо-
ред став 1 на овој член, од 1 јули во тековната 
година се зголемуваат со 50 отсто од процентот на 
порастот на просечниот месечен личен доход во Ре-
публиката, остварен во првото полугодие во тековна-
та година во однос на просечниот месечен личен до-
ход остварен во истиот период од претходната го-
дина. 

Функционерот ко ј раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита, го утврдува износот на основиците од став 
1 и 2 на овој член, врз основа на податоците од 
Републичкиот 'завод за статистика. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА 
ПРАВАТА 

Член 41 
Правата утврдени со овој закон се остваруваат 

од првиот ден на наредниот месец од денот на под-
несувањето на барањето. 

По исклучок од став 1 на овој член, семејниот 
додаток и инвалидски додаток на корисник на се-
мејна инвалиднина припаѓа од денот на исполнува-
њето на условите за остварувањето на правото, ако 
барањето е поднесено во рок од 3 месеци од денот 
на исполнувањето на условите. 

Материјалното обезбедување за време на профе-
сионалната рехабилитација припаѓа од денот на стек-
нувањето на рехабилитацијата. 

Член 42 
Во постапката за остварување на правата според 

овој закон не се плаќа такса. 

Член 43 
Правата утврдени со овој закон траат додека 

корисникот ш исполнува пропишаните услови за 
стекнување и користење н а тие права. 

По исклучок од став 1 на овој член, правото 
на професионална рехабилитација и правото на ма-
теријално обезбедување за време на професионална 
рехабилитација, можат да траат и по престанување 
на исполнувањето на условите за стекнување со пра-
во на професионална рехабилитација, заради нама-
лување на инвалидитетот под одредениот минимум 
но најмногу до завршувањето на рехабилитацијата. 

Член 44 
Правата остварени во овој закон не се наследу-

ваат. 
Неисплатените пристигнати износи на паричните 

примања предвидени со овој закон, можат да се 
наследуваат во рок одреден со прописите за заста-
реност на побарувањата. 

Барање од став 2 на овој член може да подне-
сат членовите на семејството, кои живееле во заед-
ничко домаќинство со корисникот до неговата смрт. 

Член 45 
Корисниците на права според овој закон се долж-

ни да ја пријават секоја промена во семејната и ма-
теријалната состојба која има влијание врз користе-
њето на правото и висината на паричните примања 
на општинскиот орган на управата, во рок од 30 
дена од настанувањето на промената. 

Општинскиот орган на управата, по службена 
должност, врз основа на пријава на корисникот или 
врз основа на сознание добиено на друг начин, 
покренува постапка и донесува решение за губење 
на правото или за намалување на паричниот износ. 

По извршените промени на основиците од член 
17 на овој закон или на катастарскиот приход, оп-
штинскиот орган на управата е должен да изврши 
проверка на фактите во семејната и ' материјалната 
состојба на корисниците и доколку утврди дека нас-
танатите промени имаат влијание врз користењето 
на правото да донесе соодветно решение. 

Член 46 
Н а корисниците на инвалидски додаток на кои 

инвалидскиот додаток им е определен според член 
18 став 1 и 3 од овој закон инвалидскиот додаток 
им припаѓа на рамни делови. 

Член 47 
Корисникот на кого му е извршена исплата на 

која немал право, должен е да го врати примениот 
износ во рок од 6 месеци: 

— ,ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или бил должен да знае дека се неточни или 
на друг противправен начин остварил право на па-
рично примање што не му припаѓа или му при-
паѓа во помал обем; 

— ако користи парично примање поради тоа 
што не пријавил промени кои би повлекле губење на 
правото, односно намалување на паричното прима-
ње и ^ 

— ако примил поголем износ од паричниот из-
нос што му е определен со решението на надлеж-
ниот орган. 

Побарувањата од став 1 на овој член заста-
руваат по истекот на рокот одреден со прописите 
за застареност на побарувањата. Тие рокови почну-
ваат да течат од денот кога во управната постапка 
станало конечно решението со кое е утврдено дека 
исплатеното примање не следувало или следувало 
во помал износ, односно од денот кога е извршена 
последната исплата на примањето од став 1 алинеја 
3 од овој член. 

Корисникот е должен да ја врати неправилно 
исплатената сума најмногу за последните три го-
дини, сметајќи од последната исплата на која не-
мал право. 

Доколку корисникот не изврши враќање на сред-
ствата во рокот предвиден во став 1 од овој член, 
враќањето на неправилно примената сума ќе се ос-
твари со тужба ка ј надлежниот суд. 

Член 48 
На корисници . на права според овој закон кои 

престојуваат во странство повеќе од 3 м е с е ц и т е им 
се исплатува паричното примање за време додека се 
во странство. 

Член 49 
Ако корисникот на инвалидски додаток со пра-

восилна судска пресуда е осуден на казна затвор 
од 1 до 6 месеци, за времето додека се наоѓа на 
издржување на казната, му припаѓа 50 отсто од ин-
валидскиот додаток ако издржува членови на се-
мејството, ако не издржува членови на семејството 
за тоа време не му припаѓа инвалидски додаток. 
Ако корисникот на инвалидски додаток, инвалидски-
от додаток го користи заедно со соуживатели, на 
соужизателите им припаѓа нивниот дел од инвалид-
скиот додаток утврден според член 46 од овој за-
кон. 

Воениот инвалид или друго лице кое користи 
права по овој закон, ако со правосилна пресуда е 
осуден на казна затвор подолга од 6 месеци тие 
права ги губи. 

Ако корисникот на инвалидски додаток се нао-
ѓа во истражен затвор, на семејството кое го издр-
жува му се исплатува половина од неговиот инва-
лидски додаток. Задржаната половина на инвалид-
скиот додаток на корисникот му се исплатува до-
полнително, ако кривичната постапка со правосил-
на одлука биде запрена или ако корисникот со пра-
восилна пресуда биде ослободен од обвинението, од-
носно ако обвинението против него биде одбиено, 
но не поради ненадлежност на судот. 

VI. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 50 
Постапка за остварување на правата утврдени 

со овој закон се поведува по барање на лицата од 
член 1 на овој закон. 

Барањето се поднесува до општинскиот орган 
на управата. 
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Кон барањето се приложува соодветна докумен-
тација со која се докажува дека се исполнети про-
пишаните услови за остварување на правото. 

Член 51 
За правото на инвалидски додаток, семеен до-

даток, надоместок за помош и нега од друго лице, 
професионална рехабилитација и материјално обез-
бедување за време на професионална рехабилита-
ција, додаток на деца и здравствена заштита, во прв 
степен решава општинскиот орган на управата на 
чие подрачје подносителот на барањето има жи-
веалиште. 

За правата од став 1 на овој член на лицата 
од член 39 на овој закон и членовите на нивните 
семејства кои имаат живеалиште на територијата на 
друга социјалистичка република, односно автономна 
покраина, решава општинскиот орган на управата 
на Собранието на општина „Центар" — Скопје. 

По жалбата изјавена против решенијата доне-
сени во прв степен решава републичкиот орган на 
управата надлежен за боречко-инвалидсжа заштита. 

Член 52 
Решението донесено во прв степен со кое се 

утврдува право на инвалидски додаток, семеен дода-
ток, надоместок за помош и нега од друго лице, 
професионална рехабилитација и материјално обез-
бедување за /време на професионална рехабилитаци-
ја и додаток на деца подлежи на ревизија. 

Ревизијата ја врши републичкиот орган на уп-
равата надлежен за боречко-инвалидска заштита. 

Член 53 
Општинскиот орган на управата е должен во 

рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување 
на жалба решението со сите списи да го достави 
до органот надлежен за вршење на ревизија. 

Органот надлежен за вршење на ревизија е дол-
жен ревизијата на решението против кое не е из-
јавена жалба да ја изврши во рок од 3 месеци од 
денот кога го примил предметот. Ако во тој рок не 
е извршена ревизија се смета дека е дадена соглас-
ност на решението. 

Член 54 
Ако против решението донесено во прв степен 

е изјавена жалба, заедно со решавањето по жалба се 
врши и ревизија. 

Член 55 
Ревизијата и жалбата го одлагаат извршувањето 

на решението. 
Член 56 

Во вршење на ревизијата надлежниот орган мо-
же да даде согласност на решението донесено во 
прв степен, може да го измени, да го укине или 
да го поништи. 

Надлежниот орган ќе го поништи или укине 
решението донесено во прв степен и ќ е го врати 
на повторно решавање ако утврди дека во првосте-
пената постапка непотполно или погрешно се утвр-
дени фактите или не се водело сметка за правилата 
на постапката кои имаат влијание врз решавањето 
на правото, или сам ќе го реши ако утврди дека 
погрешно се оценети доказите или ако од утврдени-
те факти е изведен погрешен заклучок за фактич-
ката состојба или ако е погрешно применет пропи-
сот врз основа на ко ј е решен предметот. 

Член 57 
Првостепениот орган чие решение е укинато или 

поништено и вратено на повторна постапка, доне-
сува ново решение. 

Новото (решение подлежи на ревизија во која 
се испитува само дали тоа е во согласност со об-
разложението поради кое првото решение е уки-
нато или поништено. 

Член 58 
Против решението донесено од органот надле-

жен за ревизија со кое решението на првостепениот 
орган е поништено или укинато и вратено на пов-
торна постапка не може да се води управен спор. 

Член 59 
Решението со кое е признато право на инвалид-

ски додаток семеен додаток, надоместок за помош 
и нега од друго лице, професионална рехабилита-
ција и материјално обезбедување за време на про-
фесионална рехабилитација, додаток на деца, здрав-
ствена заштита и надоместок за купување на мотор-
но возило го извршува општинскиот орган на упра-
вата по службена должност. 

Член 60 
Правата според овој закон престануваат од пр-

виот ден на наредниот месец по настанатите ' про-
мени. 

VII. ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР 

Член 61 
Општинските органи на управата се должни да 

водат евиденција за корисниците на правата и за 
извршените исплати според овој закон. 

Републичкиот орган на управата надлежен за бо-
речко-инвалидска заштита води збирна евиденција 
за корисниците и за потрошените средства врз ос-
нова на полугодишни и годишни извештаи што му 
ги доставуваат општинските органи на управата. 

Општинскиот орган на управата е должен из-
вештаите од став 2 на овој член да ги доставува 
во рок од 30 дена по истекот на првото полугодие, 
односно по истекот на годината. 

Се овластува функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата надлежен за боречко-
инвалидска заштита поблиску да го уреди начинот 
на водењето на евиденцијата и да ги пропише об-
расците за водење на таа евиденција. 

Член 62 
Републичкиот орган на управата надлежен за бо-

речко-инвалидска заштита врши надзор над спро-
ведувањето на овој закон и на прописите донесени 
врз основа на него и им дава задолжителни инструк-
ции на општинските органи на управата за извршу-
вање на работите за кои се овластени со овој закон. 

Органот од став 1 на овој член врши контрола 
на наменското и законитото трошење на средствата 
за остварување на правата предвидени со овој закон 
со преглед на евиденцијата и документацијата ка ј 
општинските органи на управата. 

VIII . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Општинскиот орган на управата ќ е изврши усо-

гласување на решенијата на затечените корисници 
на правата со одредбите на овој закон во рок од 
6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

До завршувањето на усогласувањето од став 1 
на овој член паричните примања на затечените ко-
рисници ќ е им се исплатуваат во износи што им 
припаѓале до влегувањето во сила на овој закон во 
вид на аконтација од усогласените износи. 

Затечените корисници кои со усогласувањето од 
став 1 на овој член ќе го изгубат правото не ја 
враќаат сумата исплатена на име аконтација согласно 
со став 2 на овој член. 

Член 64 
На корисниците на семеен додаток кои со 

право на семеен додаток се стекнале до влегувањето 
во сила на овој закон, ќ е им се исплатува затече-
ниот износ на семејниот додаток се додека тој износ 
е повисок од износот определен според одредбите на 
член 21 од овој закон. 

На затечените корисници на зголемен инвалид-
ски додаток по основ на боледување од активна ту-
беркулоза, ќе им се исплатува зголемен износ на 
инвалидскиот додаток согласно со член 19 на овој 
закон и по влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 65 
По исклучок на одредбите од член 39 став 3 на 

овој закон, барање за остварување на право на лич-
на и семејна инвалиднина можат да поднесат учес-
ниците во ПОДЕМ — повратници во рок од 1 годи-
на од денот нач нивното постојано настанување на 
територијата на СФРЈ. 

Член бб 
Неспособноста за стопанисување за затечените 

корисници на правата предвидени со овој закон не-
ма повторно да се утврдува 

Член 67 
Прописите за чие донесување е овластен Репуб-

личкиот комитет за здравство и социјална политика 
и функционерот ко ј раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита (член 8 и 6) ќ е се донесат во рок од 6 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописот од член 61, ќе се 
применува Правилникот за начинот на исплатување-
то на инвалидските принадлежности и другите па-
рични примања и за водење евиденција на корис-
ниците на правата според Законот за воените (инва-
лиди („Службен весник на СРМ" број 18/79). 

Член 68 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за воените инвалиди 
(„Службен весник на СРМ" број 29/73, 45/74, 42/77, 
11/81, 13/84 и 39/84). 

Член 69 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

679. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, 
ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ 
КОРИСТАТ 

Се прогласува Законот за правата, обврските и 
одговорностите на републичките органи во поглед 
на средствата ЕО општествена сопственост што тие 
ги користат, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкист 
собор, одржани на 17 декември 1985 година. 

Бр. 08-3681 
17 декември 1985 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Ванчо Апостолски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ 

НА РЕПУБЛР1ЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА 
СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и 
одговорностите на републичките органи и на работ-
ниците во работните заедници на републичките ор-
гани во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат. 

Член 2 
Средства во општествена сопственост што ги ко-

ристат републичките органи за извршување на ра-
ботите и задачите (средства што ги користат репуб-
личките органи), во смисла на овој закон, се: зем-
јиште, (службени згради и простории, средства за из-
градба и прибавување н а станбени згради, станови 
и гаражи, станови за службени потреби, средства за 
репрезентација, средства за подароци, средства за 
превоз, предмети со уметничка и културна вредност, 
опрема и потрошен материјал и други средства за 
потребите на републичките органи. 

Како средства во општествена сопственост, во 
смисла н а овој закон, се сметаат и средствата што 
работниците во работните заедници на републичките 
органи ги користат за изградба и прибавување на 
станбени згради, станови и гаражи. 

Член 3 
Користењето, управувањето и располагањето со 

средствата од член 2 на овој закон се врши според 
одредбите на овој закон, ако за одделни средства 
не е со закон определено поинаку. 

Член 4 
Републичките органи имаат права, обврски и од-

говорности во поглед на користењето, управувањето 
и располагањето со средства во општествена сопстве-
ност на кои право на располагање има Социјалистич-
ка Република Македонија (Републиката), утврдени со 
закон. 

Член 5 
Под републички органи, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Претседателството на Соци-
јалистичка Република Македонија, Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Уставниот суд н а Македонија, републички-
те органи на управата, републичките организации, 
Врховниот суд на Македонија, Јавното обвинителство 
на Македонија, Јавното правобранителство на Маке-
донија, Судот на здружениот труд на Македонија, 
Стопанскиот суд на Македонија, Републичкиот суд 
за прекршоци, окружните судови, окружните сто-
пански судови, основните судови на здружениот труд 
и окружните јавни обвинителства. 

Одредбите на овој закон се применуваат и на 
Советот на Републиката, Општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето на Македонија, Републич-
киот штаб за цивилна заштита и на стручните служ-
би на органите од став 1 на овој член, како и н а 
други републички органи и организации корисници 
на средства од Републичкиот буџет. 

Одредбите на овој закон сообразно се примену-
ваат и на Републичкиот штаб за територијална од-
брана, ако со закон не е определено поинаку. 

Член 6 
Со законот со ко ј се основа републички орган 

со својство на правно лице се определуваат сред-
ствата во општествена сопственост врз кои се пре-
земаат правни работи и други дејствија во правниот 
промет. 

Член 7 
Републичките органи ги користат средствата во 

општествена сопственост во сообразност со нивната 
намена и работите и задачите што ги вршат. 

Републичките органи се должни да обезбедат 
грижливо и совесно ракување, чување и заштита на 
средствата во општествена сопственост, нивно оп-
штествоно и економско целеоообразно користење, ка-
ко и уредно и навремено извршување на обврските 
што произлегуваат од користењето, управувањето и 
располагањето со тие средства. 

Член 8 
Републичките органи ги програмираат своите по-

треби од средствата во општествена сопственост и 
ги планираат во согласност со повеќегодишните про-
грами за модернизација и за техничка опременост 
на републичките органи. 
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Републичките органи соработуваат меѓусебно при 
програмирањето и планирањето, чувањето, заштита-
та и користењето на средствата во општествена соп-
ственост. Тие остваруваат соработка и со соодвет-
ните органи на општините и Градот Скопје, како и 
со соодветните самоуправни организации, заедници и 
здруженија. 

Член 9 
Функционерот што раководи со републички ор-

ган, односно овластеното лице или лицето што има 
право и должност на функционер што раководи со 
републички орган (функционерот) се грижи за про-
грамирањето, планирањето и прибавувањето на сред-
ствата во општествена сопственост. 

За законитоста на работењето во врска со при-
бавувањето на средствата во општествена сопстве-
ност, за грижливо и совесно ракување, чување и заш-
тита на средствата во општествена сопственост, нив-
ното општествено и економско целесообразно ко-
ристење, како и за уредното и навремено извршува-
ње на обврските што произлегуваат од користењето, 
управувањето и располагањето со тие средства е од-
говорен функционерот. 

Член 10 
Работниците во работните заедници на репуб-

личките органи имаат права, обврски и одговорнос-
ти да обезбедат грижливо и совесно ракување, чу-
вање и заштита на средствата во општествена соп-
ственост и нивно општествено и економско целосооб-
разно користење. 

Во остварувањето на самоуправните права, об-
врски и одговорности работниците во работните за-
едници на републичките органи покренуваат иници-
јатива и му даваат мислења и предлози на функ-
ционерот за ефикасно и општествено и економско 
целесообразно користење, чување, ракување и заш-
тита на средствата во општествена сопственост. 

^Член 11 
Потребите од средства на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија, односно на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија ги утврдува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, односно Претседателството на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Потребите од средства на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и на другите републички органи од член 6 на 
овој закон ги утврдува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија по предлог на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, доколку со закон не е" определено по-
инаку. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија презема мерки и врши 
други права и должности во врска со спроведува-
њето на утврдената политика за користењето, управу-
вањето и располагањето со средствата што ги корис-
тат републичките органи на управата, републичките 
организации и стручните служби на Извршниот со-
вет, се грижи за обезбедување средства за работа 
на тие органи, организации и служби и ја насочува 
нивната работа заради поусогласени, ефикасно и 
општествено-економско целесообразно користење на 
средствата. 

Член 12 
Јавното правобранителство на Македонија презе-

ма мерки и правни дејствија заради заштита на пра-
вата и интересите на Републиката во врска со при-
бавувањето, користењето и располагањето со сред-
ствата во општествена сопственост, во согласност со 
закон. 

Републичките органи се должни претходно да 
прибават мислење од Јавното правобранителство на 
Македонија за правните работи во однос на прибаву-
вањето и отуѓувањето на средствата, ако тоа со за-
кон е определено, 

Член 13 
Средствата што ги користат републичките орга-

ни се осигуруваат во согласност со прописите за 
осигурување на средствата во општествена сопстве-
ност. 

Член 14 
Подароци од средствата на републичките органи 

не можат да се даваат, освен во случаите утврдени 
со овој закон. 

II. СРЕДСТВА .ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ 

Заеднички одредби 

Член 15 
Средствата што ги користат републичките орга-

ни се средства прибавени со надоместок или без на-
доместок врз основа на договор или по друга основа, 
доколку со закон не е определено поинаку. 

Средствата што се прибавуваат со надоместок 
можат да се прибавуваат само во рамките на сред-
ствата предвидени за таа намена во Републичкиот 
буџет. 

Член 16 
Паричните средства обезбедени за прибавување 

на предмети од заеднички интерес републичките ор-
гани можат договорно да ги здружуваат меѓу себе 
и со други корисници на општествени средства. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува 
функционерот што раководи со републичкиот орган. 

Член 17 
Предметите се прибавуваат со јавно наддавање, 

прибирање на понуди и со непосредна спогодба. 
Со непосредна спогодба се прибавуваат следниве 

видови предмети: 
1. предмети на ситен инвентар и инвентар до-

колку одговара на постојната типизација на инвен-
тарот што го користат републичките органи; 

2. уметнички слики, склуптури и други предмети 
со уметничка и културна вредност и 

3. потрошен материјал, алат и резервни делови. 

Член 18 
Ако републичкиот орган поради промена на де 

локругот, намалување на работите и задачите или 
поради други околности, престане да го користи 
предметот, должен е да го предаде на Управата за 
заеднички работи при Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(Управата за заеднички работи). 

Предметот што републичкиот орган ќе го преда-
де на Управата за заеднички работи како привре-
мено непотребен, Управата може да го даде на при-
времено користење на друг републички орган со об-
врска тој предмет да го чува и уредно да го одр-
жува. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија може да одлучи пред-
метот од став 1 на овој член со надоместок или без 
надоместок да се пренесе, односно да се даде на 
привремено користење на општествено правно лице 
или со надоместок односно со замена да се отуѓи од 
општествена сопственост, доколку тој предмет не 
можел да се пренесе или да се даде на привремено 
користење на друго општествено правно лице. 

Износот на паричните средства добиени со да-
вање на привремено користење, со пренос или со 
отуѓување на предметот е приход на Републичкиот 
буџет ако со закон не е определено поинаку. 

Член 19 
За давање на предмет на привремено користење, 

пренесување, замена или отуѓување од општествена 
сопственост се склучува договор во писмена форма . 

Договорот од став 1 на овој член, ко ј не е склу-
чен во писмена форма, не произведува правно деј-
ство, 



Стр. 1014 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 декември 1985 

Земјиште 

Член 20 
Под земјиште, во смисла на овој закон, се под-

разбира грѕадежно или друго земјиште кое служи 
за потребите на републичките органи. 

Член 21 
Земјиштето што не им е потребно на репуб-

личките органи се пренесува на користење, управу-
вање и располагање на општината на чие подрачје 
се наога земјиштето. 

Ако земјиштето е прибавено со надоместок или 
на земјиштето се направени вложувања, пренесува-
њето на земјиштето на општината се врши со надо-
месток, а до висината на вредноста на вложувањата 
сторени на тоа земјиште. 

Службени згради и простории 

Член 22 
Службени згради и простории, во смисла на 

овој закон, се згради, делови од згради и простории 
изградени или прибавени за потребите на републич-
ките органи (службени простории). 

Член 23 
Потребите на републичките органи од службе-

ни простории се утврдуваат со програма. 
Програмата од став 1 на овој член ја донесува 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја по предлог на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке домија. 

Член 24 
Службените простории прибавени за потребите 

на републичките органи на управата ги распоредува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија според: 

— бројот на вработените; 
— опремата потребна за вршење на работите и 

задачите на републичкиот орган и 
— карактерот и специфичноста на работите и 

задачите на републичкиот орган. 

Член 25 
Службените простории дадени на користење на 

републичките органи ги распоредува функционерот 
по прибавено мислење од Советот на работната за-
едница. 

Член 26 
Условите и начинот н а чување, заштита и одр-

жување на службените простории ги пропишува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Средства за изградба и прибавување на станбени 
згради, станови и гаражи и нивно користење 

Член 27 
Под станбени згради, станови и гаражи, во 

смисла, на овој закон, се подразбираат станбените 
згради, становите и гаражите изградени или приба-
вени за потребите на работниците, раководните ра-
ботници и функционерите (работници) во републич-
ките органи. 

Член 28 
Работниците во републичките органи имаат пра-

во на средства за изградба и прибавување на стан-
бени згради, станови и гаражи во рамките на сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

Средствата за заедничка потрошувачка наменети 
за изградба и прибавување на станбени^ згради, ста-
нови и гаражи им се обезбедуваат на работниците 
во републичките органи во висина на средствата што 
ги издвојуваат работниците во организациите на 
здружениот труд по работник. , 

Висината на средствата од став 1 на овој член 
се утврдува истовремено кога се утврдуваат средства-
та за работа на републичките органи. 

Член 29 
За прибавување на станбени згради, станови и 

гаражи за потребите на работниците во републич-
ките органи се користат средствата од амортизација-
та на станбените згради, станови и гаражи, средства-
та од ануитетите по одобрени кредити за станбена 
изградба во лична сопственост, дел од средствата 
што работниците во републичките органи врз осно-
ва на закон ги здружуваат во самоуправната инте-
ресна заедница на станувањето, лични средства на 
работниците во републичките органи, како и сред-
ствата од член 28 на овој закон. 

Член 30 
Работниците во републичките органи ги здру-

жуваат средствата од член 29 на овој закон со са-
моуправна спогодба. Со самоуправна спогодба се 
уредуваат и условите, критериумите и постапката за 
давање на користење станбени згради, станови и га-
ражи и за давање кредити за изградба и прибавува-
ње на станбени згради или станови во лична соп-
ственост и за подобрување на условите за живеење 
на работниците во републичките органи. 

На самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член можат да и пристапат и работниците на оп-
ните ствено-политичките организации на Републиката. 

Член 31 
На работник во републичкиот орган може да му 

се даде на користење станбена зграда, стан и гара-
ж а или да му се даде кредит за изградба и приба-
вување на станбена зграда или стан во лична соп-
ственост и за подобрување на условите за живеење. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и 
на работник — пензионер на кого не му е решено 
станбеното прашање. 

Стан за службени потреби 

Член 32 
Под стан за службени потреби, во смисла на овој 

закон, се подразбира стан потполно или делумно на-
местен или н е н а м е р е н што служи за привремено 
сместување на функционер, односно на раководен ра-
ботник во републички орган. 

Стан за службени потреби може да се додели на 
функционер, односно раководен работник во репуб-
лички орган заради негово привремено сместување 
доколку во местото на преземање на должноста го 
нема решено станбеното прашање и нема стан во 
лична сопственост. 

Функционерот, односно раководниот работник од 
став 2 на овој член го задржува станарското право 
на станот што го користел во местото на постојаното 
живеење. 

Член 33 
Функционерот, односно раководниот работник не 

може да се стекне со станарско право на стан за 
службени потреби. 

Член 34 
Становите за службени потреби не се здружу-

ваат во самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето. Со нив управува и стопанисува Управата 
за заеднички работи. 

Член 35 
За користење на стан за службени потреби се 

склучува договор. 
Договорот за користење на стан за службени 

потреби го склучуваат функционерот, односно рако-
водниот работник на кого му е даден станот и Упра-
вата за заеднички работи. 

Со договорот од став 2 на овој член се утврду-
ваат условите и начинот на користење на станот 
за службени потреби, а особено: 

— висината на надоместокот за користење на 
станот, односно гаражата ; 

— висината на надоместокот и условите за кот 
ристење на мебелот и опремата; 

— плаќањето на комуналните давачки (греење, 
вода, електрика и друго) и 

— времетраењето на користењето на станот.. 
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При вселувањето, односно иселувањето од станот 
за службени потреби се составува записник со кој 
се утврдува состојбата на станот и опремата. 

.Член 36 
Функционерот, односно раководниот работник во 

републичкиот орган е должен да го ослободи служ-
бениот стан во рок од 30 дена и тоа од: 

1) денот кога тој или член на неговото семејно 
домаќинство се здобил со станбена зграда или стан 
на трајно користење, односно се здобил со станбена 
зграда или стан во сопственост и 

2) денот на разрешување од должноста. 

Член 37 
Потребите за прибавување на службени станови 

ги утврдува со програма Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија што ја донесува по 
предлог на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 38 
Средствата остварени со издавање на станови за 

службени потреби се користат за одржување и обно-
вување на тие станови и на нивната опрема. 

Член 39 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ги пропишува поблис-
ките услови и критериуми за давање и користење 
на станови за службени потреби и за утврдување 
на висината на надоместокот за користење на ста-
нот, односно гаражата. 

Средства за репрезентација 

Член 40 
Средства за репрезентација, во смисла на овој 

закон, се недвижни и движни предмети наменети за 
потребите на репрезентација на републичките органи 
(земјиште, згради, посебни средства за превоз и 
друго). . 

Член 41 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија ги определува предметите што се сметаат ка-
ко средства за репрезентација и донесува програма 
за прибавување, изгоадба и опремување на средства-
та за репрезентација. 

Член 42 
Условите и начинот за користење и одржување 

на средствата од член 40 на овој закон ги пропишу-
ва Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Примање и давање подароци во односите 
со странство 

Член 43 
Подароците што функционерите, раководните ра-

ботници и работниците (работници) во републички-
те органи ќе ги примат од претставник на стран-
ска држава, орган, организација или институција на 
странска држава или од странски државјанин, стану-
ваат општествена сопственост. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, работниците во републичките органи можат да 
стекнат право на сопственост врз вообичаени при-
годни подароци од помала вредност, кои не можат 
да бидат во пари (монети), а кои им се даваат како 
спомен или во знак на меѓународна соработка или 
солидарност. 

Член 44 
Процена на вредноста на примениот подарок 

врши Извршниот совет на Собранието н а Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 45 
На претставници на странска држава, орган, ор-

ганизација и л Ј1 институција на странска држава или 

на странски државјанин не можат да им се даваат 
подароци од средствата во општествена сопстве-
ност што ги користат републичките органи. 

По исклучок од одредбите на став 1 на овој 
член, можат да се даваат вообичаени пригодни по-
дароци од помала вредност од домашно производ-
ство, како спомен или во знак на меѓународна сора-
ботка или солидарност. 

Подароците од став 2 на овој член не можат да 
се даваат во пари. 

Член 46 
Работниците во републичките органи можат да 

им даваат подароци од член 45 став 2 на овој закон 
на претставници на странска држава, орган, орга-
низација или институција на странска држава или 
на странски државјанин само врз основа на одлука 
на органот што ја определил делегацијата што ја 
претставува Социјалистичка Република Македонија. 

Член 47 
Како пригоден подарок од помала вредност, во 

смисла на членовите 43 и 45 став 2 на овој закон, 
се смета подарокот чија вредност не го преминува 
износот од 50% од просечниот личен доход испла-
тен на работниците во Републиката во претходната 
година. 

Член 48 
Претседателството на Социјалистичка Република 

Македонија може да одлучи да се даде подарок на 
ш е ф на странска држава од средствата во опште-
ствена сопственост со поголема вредност од вреднос-
та утврдена со член 47 на овој закон. 

Член 49 
Работниците во републичките -органи што од 

претставници на странска држава, орган, организа-
ција, или институција на странска држава или од 
странски државјанин ќе примат подарок, должни 
се подарокот да го пријават на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја во рок од 30 дена од денот на примањето. 

Подарокот од поголема вредност се предава на 
орган определен од Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на чу-
вање или на излагање во определени простории. 
\ 

Член 50 
Одредбите на овој закон за примање и давање 

подароци во односите со странство се однесуваат и 
па други лица што се определени да ја претставу-
ваат Социјалистичка Република Македонија. 

Средства за превоз 

Член 51 
Средства за превоз, во смисла на овој закон, се 

моторните возила (патнички автомобили, товарни ав-
томобили, автобуси и слично), воздухоплови, пловни 
објекти и други превозни средства, кои служат за 
потребите на републичките органи. 

Член 52 
Средствата за превоз можат да ги користат ра-

ботниците во републичките органи за вршење на 
службените работи ако природата на работите и 
условите за работа тоа го бараат. 

Член 53 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ги определува репуб-
личките органи на управата, републичките органи-
зации и стручните служби на Извршниот совет што 
можат непосредно да ги користат средствата за пре-
воз, ако тоа го бара природата на работите и зада-
чите што ги вршат. 

Член 54 
Средствата за превоз се прибавуваат од домаш-

но производство, 
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Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, по исклучок, одлучува 
за прибавувањето на средства за превоз што не се 
произведуваат во СФРЈ (средства за превоз за про-
токоларни потреби, за потребите на безбедноста и 
за потребите на народната одбрана). 

Средствата за превоз за потребите на републич-
ките органи не можат да се прибавуваат со надо-
месток од граѓански правни лица и од граѓани. 

Член 55 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија и Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија одлучуваат за прибавување сред-
ства за превоз за своите потреби. 

За прибавување средства за превоз за потреби-
те на Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и за потребите на дру-
гите републички органи одлучува Извршниот совет. 

Предмети со уметничка и културна вредност 

Член 56 
Под предмети со уметничка и културна вредност, 

во смисла на овој закон, се подразбираат делата на 
ликовната и применетата уметност и другите дела 
од значење за културата на народите и народности-
те на Југославија (слики, скулптури, таписерии, тепи-
си, повелби, музејски или библиографски примероци 
на книги и друго) 

Член 57 
Предметите со уметничка и културна вредност 

се прибавуваат по предлог на комисија што ја фор-
мира Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 58 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ги пропишува условите 
и начинот на прибавување, користење, одржување, 
чување и заштита на предметите со уметничка и 
културна вредност. 

Опрема и потрошен материјал 

Член 59 
Под опрема, во смисла на овој закон, се подраз-

бираат средствата за механографија и електроника, 
електронските уреди, средствата за врски и комуни-
кации, лабораториска опрема, канцелариски намеш-
тај, библиотеките, како и другите предмети чие ко-
ристење под редовни услови на употреба трае подол-
го од 1 година. 

Средствата на опремата ги сочинуваат паричните 
средства наменети за прибавување на опрема, како 
и средствата за амортизација на опремата, ако е про-
пишана амортизација. 

Член 60 
Под потрошен материјал, во смисла на овој за-

кон се подразбираат предметите што со користењето 
во целина се трошат и чие користење под редовни 
услови на употреба трае до 1 година. 

Член 61 
Опремата и потрошниот материјал се прибаву-

ваат под следниве услови: 
1) да се од домашно производство; 
2) да одговараат според капацитетот, функција-

та и другите својства на потребите за кои се при-
бавуваат и 

3) да се прибавуваат во количество потребно за 
вршење на работите и задачите на републичкиот 
орган. 

По исклучок од став 1 точка 1 на овој член, 
опрема и потрошен материјал што не се од домаш-
но производство можат да се прибавуваат само кога 
домашните производители не се во можност да ја 

испорачуваат опремата во потребното количество, 
цена, асортиман и квалитет и во определени рокови, 
к а к о и кога се заменува дел на постојната опрема 
што не е од домашно производство. 

Член 62 
Опремата се прибавува врз основа на програма-

та што ја донесува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Во програмата од став 1 на овој член се назна-
чува и опремата што се прибавува од домашно и 
странско производство. 

Други средства за потребите на 
републичките органи 

Член 63 
Други средства за потребите на републичките 

органи, во смисла н а овој закон, се: ресторани, куј-
ни, бифиња, одморалишта, спортски и други објекти 
прибавени од средствата н а Републичкиот буџет, кои 
служат за исхрана, одмор и рекреација на работни-
ците во републичките органи. 

I 
Член 64 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ќе ги пропише усло-
вите и начинот на користење на средствата од член 
63 на овој закон. 

III. НАДЗОР И ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 65 
Надзорот над применувањето на одредбите на 

овој закон и другите прописи за прибавување, ко-
ристење, управување и располагање со средствата 
што ги користат републичките органи го врши Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

Член бб 
Во вршењето на надзорот, Републичкиот секре-

таријат за финансии има право на увид во евиденци-
јата и документацијата за прибавување, користење, 
управување и располагање со средствата што ги ко-
ристат републичките органи, како и да му укажува 
на функционерот за состојбата и за проблемите во 
врска со користењето на средствата. 

Републичкиот орган к а ј ко ј се врши надзорот е 
должен на Републичкиот секретаријат за финансии 
да му овозможи увид во евиденцијата и документаци-
јата за прибавување и користење, управување и рас-
полагање со средствата што ги користи, да му даде 
потребни објаснувања и податоци и да му укаже 
помош во вршењето на тој надзор. 

Член 67 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија со завршната сметка 
на Републичкиот буџет му поднесува на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија извештај 
за состојбите и појавите во врска со прибавувањето, 
користењето, управувањето и располагањето со сред-
ствата што ги користат републичките органи. 

Член 68 
Евиденција за средствата што ги користат ре-

публичките органи водат: 
1. Управата за заеднички работи — за недвиж-

ните предмети, според прописите за евиденција на 
недвижностите во општествена сопственост; 

2. Републичките органи — за движните предмети 
што тие ги користат, според прописите за книго-
водство и 

3. Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти и Републичкиот секретаријат за народна од-
брана — за недвижните и движните предмети што 
тие ги користат, 
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Член 69 
Ако дел од средствата на републичките органи 

биде пренесен на општествено правно лице, репуб-
личкиот орган е должен на тоа општествено правно 
лице да му ја предаде и документацијата за тие 
средства. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 70 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
републичкиот орган ако: 

1)У незаконски прибави, користи, управува или 
располага со средства потребни за работа на репуб-
личките органи (член 9 став 2); 

2) прибави предмети со надоместок над износот 
утврден во Републичкиот буџет за таа намена (член 
15 став 2); 

3) спротивно на програмата прибави службени 
простории (член 2:3 став 1); 

4) прибави средства за превоз со надоместок од 
граѓански правни лица или граѓани (член 54 став 
3) и 

5) прибави опрема што не е предвидена во про-
грамата (член 62 став 1). 

2. Прекршоци 

Член 71 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во републич-
киот орган на кое му е доверено ракување со сред-
ствата ако средствата ги користи спротивно на нив-
ната намена (член 7 став 1). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Користењето на становите за службени потреби 

издадени пред денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе се врши според одредбите на овој 
закон. 

Член 73 
Управата за заеднички работи во рок од 12 ме-

сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ја прибави потребната документација за недвиж-
ностите што ги користат републичките органи. 

Ако Управата за заеднички работи не може да 
ја прибави потребната документација од став 1 на 
овој член. презема мерки за обезбедување на дока-
зи за правата на располагањето на Социјалистичка 
Република Македонија врз недвижностите. 

Член 74 
Управата за заеднички работи во рок од 12 ме-

сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе изврши попис на недвижностите врз кои е запи-
шано право на користење, односно право на распо-
лагање на Социјалистичка Република Македонија. 

Ако се утврди дека недвижностите од став 1 на 
овој член ги користи неовластен владетел, Управата 
за заеднички работи ќе поднесе барање до Јавното 
правобранителство на Македонија за покренување 
постапка заради враќање на тие недвижности на Ре-
публиката. 

Член 75 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ќе ги донесе прописи-
те утврдени со овој закон во рок од 3 месеци од 
денот на неговото влегување во сила. 

Член 76 
Управата за заеднички работи ќ е утврди во рок 

од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон кои недвижности не се повеќе потребни 
за извршување на работите и задачите на републич-
ките органи и ќе му предложи на Извршниот совет 

на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија тие да се пренесат со надоместок или без 
надоместок на општествено правно лице, да се заме-
нат или да се отуѓат. 

Член 77 
До склучувањето на самоуправната спогодба за 

условите, критериумите и постапката за давање на 
користење на станови и кредити за изградба, важат 
условите утврдени со Одлуката за условите, начинот 
и критериумите за доделување станови и кредити за 
станбена изградба во лична сопственост на функцио-
нерите, раководните работници и на работниците во 
републичките органи и организации („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" број 
21/85). 

Член 78 
Прописите што ги уредуваат правата, обврските 

и одговорностите на републичките органи и на ра-
^ болниците во работните заедници во тие органи, во 

поглед на средствата во општествена сопственост 
што не се во согласност со овој закон, ќ е се усогла-
сат во рок од 6 месеци од денот на неговото вле-
гување во сила. 

Член 79 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на 'објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

6 8 0 . ^ 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република' Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СОБИРИ И ЈАВНИТЕ П Р И Р Е Д Б И 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за јавните собири и јавните при-
редби, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 17 декември 1985 година. 

Бр. 08-3644/1 
17 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ 
П Р И Р Е Д Б И 

Член 1 
Во Законот за јавните собири и јавните приред-

би („Службен весник на СРМ" број 44/72), во член 
3 став 3 и член 9 став 1 по зборот „орган" се дода-
ваат зборовите: „на управата надлежен". 

Член 2 
Во член 4, член 6 став 3, член 8 став 4, член 10 

став 1 точка 3 и член 11 став 1 точка 3 зборовите: 
„надлежниот општински орган" се заменуваат со збо-
ровите: „општинскиот орган на управата надлежен". 

Во член 7 зборовите: „Надлежниот општински 
орган" се заменуваат со зборовите: „Општинскиот 
орган на управата надлежен". 
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Член 3 
Во член 10 став 1 бројот „10.000" се заменува 

со бројот „50.000". 
Во став 2 бројот „500" се заменува со бројот 

„2.500". 
Член 4 

Во член 11 бројот „500" се заменува со бројот 
„10.000". 

Член 5 
Овој. з акон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

681. 
Врз основа на член 376 став 1 алине ја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството н а Социјалистичка Република Ма-
кедонија , издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЛИЧНОТО ИМЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот з а личното име, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 17 декември 1985 година. 

Бр. 08-3643/1 
17 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 

Член 1 
Во Законот за личното име („Службен весник на 

СРМ" бро ј 30/72) во член 1 по став 1 се додава нов 
став ко ј гласи: 

„Со личното име не смее да се разгорува нацио-
нална или верска омраза , или нетрпеливост или да 
се навредува јавниот морал" . 

Член 2 
Во член 3 по став 2 се додава нов став к о ј 

гласи: 
„Во матичната книга на родените не м о ж е да се 

запише лично име со кое се разгорува национална., 
или верска омраза или нетрпеливост или со кое се 
навредува јавниот морал" . 

Член 3 
Во член 8 по став 1 се додава нов став ко ј 

гласи: 
„Промена на личното име. односно на името или 

презимето не м о ж е да се одобри ако со промената 
се разгорува национална, или верска омраза или 
нетрпеливост или се навредува јавниот морал" . 

Член 4 
Во член 10 бројот „500" се заменува со бројот 

„30.000", а бројот „15" се заменува со бројот „30". 
По став 1 се додава нов став к о ј гласи: 
„Со казна од став 1 на овој член ќе се казни 

за п р е к р ш о к и лице кое неовластено врши промена 
на личното име н а граѓанин, односно само на името 
или само на презимето" . 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

682. 
Врз основа на член 118 став 2 од Законот за 

здравствена з а ш т и т а („Службен веаник н а СРМ" број 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија , на седницата на Соборот на здружениот 
труд, о д р ж а н а н а 17 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАР-
НО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДО-
ВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување виси-
ната и начинот на обезбедување средства на соли-
дарно остварување н а задолжителните видови на 
здравствена з аштита н а населението на СР Македо-
нија за 1986 година, бро ј 0805-1863/1, што ја донесе 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита , на седницата одр-
ж а н а на 28 октомври 1985 година. 

С О Б Р А Н И Е НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 08-3642/1 
17 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

683. 
Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за 

помилување („Службен весник на СРМ" бр. 8/77), 
член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериу-
мите за групно помилување н а осудени лица, Прет-
седателството на СР Македонија , на седницата одр-
ж а н а на 26 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 

1986 ГОДИНА 

I 
Се ослободуваат од н а т а м о ш н о извршување на 

изречената казна затвор осудените л и ц а : 
1. Адемовски Џ е м а и л Љутвија , 
2. Адеми Веди Сулејман, 
3. Алексоски Ристо, 
4. Атанасов Ј а к и м Круме, 
5. Ацески Борис Зоран, 
6. Бибановски Н и к о л а Ангеле 
7. Билбилоски Рашит Осман, 
8. Богдановски Блаже Крсто, 
9. Гаџов Лазо Ристо, 

10. Грижоски Благо ја Милан, 
11. Даневски Панте Дане, 
12. Димитровски Раде Бранко, 
13. Дуковски Стојан Сашко, 
14. Ѓорѓиоски Петре Тра јко , 
15. Емруш Муртез Елез, 
16. Зибери Али Фуат. 
17. Зи јат Мурат Рушенов, 
18. Зуљи И м е р Шехапи, 
19. И љ а з Саит Шемси, 
2,0. И м е р и Ј у с у ф Јусуф, 
21. Ј а д и г а р Мендо Џеладин, 
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22. Ј а ш а р и Зејнел Халим, 
23. Јовановски Јован Љупчо, 
24. Лазаров Страшо Љубе, 
25. Маличевски Јустен Алија, 
26. Манојловски Стојан Ацо, 
27. Мемедов Фаик Фазли, 
28. Мелани Рецеп Ќ а м и л , 
29. Митев Бранко Митко, 
30. Мил к и к Владо Добри, 
31. Мухарем Асан Плечо, 
32. Николовски Стоилко Ѓорѓи, 
33. Новаковиќ Б о ж и д а р Слободанка, 
34. Орлати Осман Агим, 
35. Панев Ристо Спасо, 
36. Пендиковски Н и к о л а Павел, 
37. Рецепи Рамадан Амди, 
38. Ристов Атанас Сашко, 
39. Ристевски Диме Кирил, 
40. Саити Муарем Физа, 
41. Соколовски Александар Слободан, 
42. Стоевски Милан Владо, 
43. Стојчев Иван Страшо, 
44. Стојанов Душан Зоран, 
45. Сулејмани Меџет Бари, 
46. Сулиманов И б р а и м Салих, 
47. Турковиќ Рамо Ариф, 
48. Ќ о р б а ј р а м и Абдулхалим Џемалудин, 
49. Ќосе ски Драге, 
50. Шопов Димитар Никола . 

I I 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените л и ц а : 
1. Абази Б а ф т и Демир, од 11 (единаесет) на 10 

(десет) години, 
2. Абази Б а ф т и Фадил, од 9 (девет) на 8 (осум) 

години, 
3. Адеми Адем Даим, од 3 (три) години и 6 

(шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 
4. Адеми Зе јадин Имер, од 3 (три) години на 2 

(две) години и 6 (шест) месеци, 
5. Акиов Ш а ќ и р Џеват, од 13 (тринаесет) годи-

ни на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци, 
6. Алексовски Секула Кирил, од 3 (три) години 

на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 
7.' Алити Фазли ја Скендер, од 5 (пет) години 

на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 
8. Амети Амет Ќ а з и м , од 3 (три) години на 2 

(две) години и 3 (три) месени, 
9. Атанасов Јанко Љубе, од 7 (седум) години 

на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 
10. Андоновски Александар Кире, од 5 (пет) го-

дини на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 
11. Атанасовски Петруш Цветан, од 1 (една) го-

дина и 10 (десет) месеци на 1(една) година и 4 (че-
тири) месеци, 

12. Балкоски Б а ј р а м Фета, од 2 (две) години 
- на 1 (една) година и 6 (шест) месени, 

13. Бислимовски Софре Иван, од 8 (осум) години 
и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) 
месеци. 

14. Блажевски Тра јан Темелко, од 12 (дванаесет) 
години и 9 (девет) месеци н а 11 (единаесет) години 
и 9 месеци, 

15. Божинов Ташко Крсте, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

16. Бојчевски Горѓи Ристо, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години.. 

17. Бондевски Васил Александар, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци. 

18. Васовски Н и к о д а Драган, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6(ШЕСТ) месени, 

19. Ватиќ Касум Сафет, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3(три) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

20. Вукељ Е ш т р е ф Адем, од 12 (дванаесет) годи-
ни на 10 (десет) години. 

21. Гичев Тра јко Лазо, о д 2 (две) години н а 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

22. Грозданов Ј о с и ф Герасим, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години. 

23. Граорски Цветко Ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци, 

24. Грозданов Герасим Илија , од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години, 

25. Д е м и р о в Ислам Саид, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

26. Дончев Веселин Живко, од 5 (пет) години и 
3 (три) месеци на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

27. Ѓорѓиев Стефан Јорданчо , од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

28. Георгиевски Ставре Слободан, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

29. Георгиевски Стојанче Станко, од 3 (три) го-
дини на 2 (две) години и 3 (три) месеци, 

30. Ефтимов Ристо Димитар , од 6 (шест) години 
и 8 (осум) месеци на 5 (пет) години и 8 (осум) ме-
сеци, 

31. Е ф т и м о в Д и м и т а р Милчо, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци. 

32. Зурапова Влајко Душка , од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

33. И б р а и м и Н а з м и Џезаир , од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

34. Иванов Мијалче Боро, од 20 (дваесет) на 19 
(деветнаесет) години, 

. 35. Илиев Златан Ацо /од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

36. Исековски Куртиш Ш е ф и к , од 8 (осум) го-
дини и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 7 
(седум) месеци, 

37. Ј акимовски Александар Мите, о д 7 (седум) 
години и 3 (три) месеци н а 6 (шест) години и 6 
(шест) месеци, 

38. Јаневски Гичо Маринко, о д 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

39. Јанкулов Томе Ристо, од 11 (единаесет) годи-
н и и 3 (три) месеци на 9 (девет) години и 9 (девет) 
месеци, 

40. Ј а ш а р о в Фазли Кариман, од 14 (четиринае-
сет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

41. Ј а ш а р о в Ш а б а н Кадри, од 9 (девет) на 8 
(осум) години, 

42. Ј а ш а р о в с к и Беадин Мустафа , од 7 (седум) 
години и 3 (три) месеци на 6 (шест) години и 9 
(девет) месеци, 

43. Јованов Станко Санде, од 4 (четири) години 
н а 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

44. Кадиноски И л и ј а Живко, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

45. Карапалевски Бојче Цветко, од 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци на 9 (девет) месеци, 

46. Коложегоски Алексо Благоја , од 5 (пет) на 4 
(четири) години, 

47. Костадинов Ташо Стојан, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и з (три) месеци, 

48. Коцев Анание Душан, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

49. Кочовски Петре Душко, од 6 (шест) на 5 
(пет) години. 

50. Крстевски Д и м и т а р Јордан, од 11 (единаесет) 
години и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 
6 (шест) месеци, 

51. Манасиев Станко Никола , од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

52. Масев Велисав Ла1зар, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

53. Мемедовски И б р а и м Невзат , од 3 (три) го-
дини на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

54. Миладинов Н и к о л а Ангел, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) 
месеци, 

55. Милковски Андон Гроздан, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) 
месеци, 

56. Миневски Глигур Богоја , од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

57. М и ф т а р о в Амди Рамадан, од 9 (девет) години 
и 9 (девет) месеци на 8 (осум) години и 3 (три) 
месеци. 
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58. Мишев Јордан Борис, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 (три) месеци, 

59. Наумовски Тодор Никола, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 3 (три) месеци, 

60. Николовски Мите Кира, од 3 (три) години 4 

на 2 (две) години и 3 (три) месеци, 
61. Николов Трајан Цане, од 2 (две) години н а 

1 (една) година и 6 (шест) месеци, 
62. Паскоски Милан Драган, од 3 (три) години 

на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 
63. Постолов Миладин Стојан, од 2 (две) години 

на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 
64. Рамадановски Рамадан Мамер, од 5 (пет) го 

дини на I (четири) години и 3 (три) месеци, 

65. Ристески Богдан Ацо од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

66. Рушити Шаин Селајдин, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

67. Салиев Амди Тураби, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

68. Солтиров Димитар Филип, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

69. Опаиооки Абдула Мустафа, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

70. Стојановиќ Воислав Бранислав, од 7 (седум) 
години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

71. Стојковски Стојан Мирко, од 7 (седум) на 
6 (шест) години. 

72. Темелкова Ангел Донка, од 8 (осум) години 
на 7 (седум) години, 

73. Тенков Спасе Драги, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци, 

74. Тодоровски Богдан Ацо, од 5 (пет) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

75. Трајановски Мирко Ристо, од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци, 

76. Трајчевски Крсто Драги, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

77. Трајчев Милан Душан, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

78. Чатак Махмут А сима, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

79. Џеладинов Ризо Демир, од 3 (три) години 
и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 4 (четири) 
месеци, 

80. Џонов Златко Стојан, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

81. Шабани Миљаим Насуф, од 9 (девет) на 8 
(осум) години, 

82. Шаботиќ Хамдија Емина, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

83. Шаќиров Рамиз Јасим, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-934 
26 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

684. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот -за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 26 декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казнг 

затвор се ослободуваат следните лица: 
1. Димовски Горѓи Живко од Титов Велес, 
2. Крстевски Томо Милорад, од с. Марена, 
3. Салифоски Абдул кадар Орхан од Кичево, 
4. Синани Синан Сали од Тетово, 
5. Стефановски Борис Душан од Кичево, 
6. Нико диноски Диме Драгољуб, од с. Речани. 
7. Емини Мефаил Исмет од Куманово. 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови на 1 година на осудените лица: 
1. Сулејмани Беадин Расим од с. Падалиште, во 

траење од 1 месец. 
2. Петков Љубен Никола од с. Зрновци, во трае-

ње од 2 месеца, 
3. Ристески Панаско Борче од с. Куратица, во 

траење од 2 месеца, 
4. Андоноски Илија Петре, од с. Присад, во 

траење од 2 месеца, 
5. Илов Васил Димитар од Кавадарци, во трае-

ње од 3 месеци, 
6. Гаврилов Јован Васил од с. Грдани, во трае-

ње од 3 месеци, 
7. Дарковски Сандре Павле од Битола, во трае-

ње од 3 месеци, 
8. Дарковски Сандре Благоја од Битола, во трае-

ње од 3 месеци, 
9. Савески Кузман Славе од Кичево, во траење 

од 3 месеци, 
10. Алили Јумни Меќани од с. Желино, во трае-

ње од 4 месеци, 
11. Дрчелиќ Божо Радован од с. Мраморок, во 

траење од 6 месеци. 

И ! 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови на 2 години на осудените лица: 
1. ѓорѓиевска Лазо Стојанка од Кратово, во 

траење од 2 месеца, 
2. Димитров Милан Ванчо од с. Јакимово, во 

траење од 4 месеци, 
3. Арнаутовски Андрија Лазо од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци, 
4. Бејтовиќ Мехмед Игбала од с. Борино, во 

траење од 4 месеци, 
5. Димески Миливој Божидар од с. Зрзе, во трае-

ње од 4 месеци, 
6. Митровиќ Тодосије Вукман од с. Врпоље, во 

траење од 6 месеци, 
7. Маџаревиќ Мирко Десимир од с. Миличи, во 

траење од 6 месеци, 
8. Мартиновски Момир Димко од Тетово, во 

траење од 6 месеци, 
9. Горчиновски Живко Здравко од Скопје, во 

траење од 6 месеци, 
10. Љутвиоски Нијаз Нуран од Кичево, во трае-

ње од 6 месеци, 
11. Бошевски Димитрија ѓорѓи ја од Скопје, во 

траење од 8 месеци, 
12. Поповски Димитрија Коста од Скопје, во 

траење од 8 месеци, 
13. Андрејевски Владимир Љубомир од Скопје, 

во траење од 1 година. 
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IV 
Извршувањето на изречената казна затвор се 

услови на 3 години на осудените лица: 
1. Цветаноски Димко Бранко од Кичево; во трае-

ње од 6 месеци, 
2. Николова Борис Вера од Скопје, во траење 

од 2 години и 6 месеци. 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Бараковски Милан Васил од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци, 
2. Бекос Томас Евангелос од Трикале, во тра^ 

ње од 6 месеци. 
3. Атанасова Миле Роска од Виница, во траење 

од 6 месеци, 
4. Спасов Никола Атанас од Неготино, во трае-

ње од 1 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-935 
26 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

685. 
Врз основа на член 157 став 2 од Законот за 

општонародна одбрана („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕ-

ЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
На лицата во резервен состав (војник — обврз-

ник, резервен помлад офицер , резервен офицер или 
резервен воен службеник и жена — војник обврз-
ник, жена — резервен помлад офицер , жена — резервен 
офицер или жена резервен воен службеник, како и 
доброволец во територијалната одбрана) повикани на 
служба во територијалната одбрана им припаѓа на-
доместок на трошоците за превоз, исхрана и сместу-
вање. 

Член 2 
На лицата од член 1 на оваа уредба, како на-

доместок на трошоците за исхрана им припаѓа днев-
ница во следните износи: 

1. 1.500 динари — на резервен офицер , резервен 
помлад офицер, резервен воен службеник и жана 
— резервен офицер, жена — резервен помлад офи-
цер, жена — воен службеник, војник обврзник и 
доброволец во територијалната одбрана поставен на 
такви должности; 

2. 900 динари — на војник — обврзник, резер-
вен разводник, резервен десегар и резервен помлад 
водник и на доброволец во територијалната одбрана. 

Член 3 
На лицата во резервен состав повикани на служ-

ба во територијалната одбрана по правило им се 
обезбедува бесплатно сместување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
а по посебна наредба на командантот на територи-
јалната одбрана на општината и од него повисок 
старешина, на лицата во резервен состав, повикани 

на служба надвор од живеалиштето, односно престо-
јувалиштето и при тоа не им е обезбедено бесплатно 
сместување, може да им се признаат фактичките тро-
шоци за сместување по поднесена сметка од хотел-
ско-угостителска работна организација во износ од 
2.100 динари. 

Член 4 
На лицата од член 1 на оваа уредба им се приз-

наваат трошоците за личен превоз во висина на 
износот на цената на автобуски или возен билет. 

На правецот на кој нема организиран јавен 
сообраќај , на лицата од претходниот став им се приз-
нава надоместок од 6 динари за секој изминат кило-
метар. 

Член 5 
Дневницата на лицата во резервен состав утвр-

дена во член 2 од оваа уредба се пресметува во 
времето од часот на поаѓање до часот на враќањето 
во местото на живеење — слзокбување. 

Како место на живеење — службување во смисла 
на став 1 од овој член ќе се смета и местото на 
привремен престој, доколку е лицето уредно прија-
вено-одјавено ка ј надлежниот орган кој врши пови-
кување. 

На лицата во резервен состав за секои 24 часа 
поминати на служба во територијалната одбрана им 
припаѓа полн износ на дневницата, а за времето 
поминато над 24 часа, за секои поминати 8 часа 
им припаѓа уште 50'% од дневницата, односно за 
времето преку 12 часа, полн износ на дневницата. 

Ако службата во територијалната одбрана трае 
помалку од 24 часа, за времето над 12 до 24 часа 
припаѓа полн износ на дневницата, а за времето 
над 8 до 12 часа — 50% од дневницата. 

Член 6 
Износот на дневницата од член 2 од оваа уредба 

им припаѓа на лицата во резервен состав и кога 
се наоѓаат на трупи о патување. 

Под трудно патување се подразбира: логорува-
ње, бивакување и кантонување; борбено дежурство 
во системот на противвоздушната одбрана; маневри; 
трупни патувања со вежби; стражарска служба; ко-
м а н д а н т о т патувања; воени игри; инструкторско-ме-
тодски, показни и слични вежби; натпревари во га-
кање и фискултурни натпревари; паради; командни" 
штабни игри; спасување и одбрана на населението од 
елементарни непогоди; обука на младината за од-
брана и заштита, како и во други теренски услови 
на сместување (шатор, засолниште и др.). 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 
а по посебна наредба на командантот на територи-
јалната одбрана на Републиката и општината, на 
лицата определени во член 2, став 1, точка 1 од 
оваа уредба кога вршат служба под услови на ло-
горски и касарнски живот подолго од 24 часа и за 
време на трупно патување, доколку за тоа време 
им е обезбедено бесплатно сместување и бесплатна 
исхрана, според прописите за исхрана во Вооруже-
ните сили, им припаѓа 30'% од соодветната днев-
ница. 

Член 7 
Н а лицата во резервен состав повикани на служ-

ба во центрите за обука кои се лоцирани во местото 
на живеење, кога не се обврзни да ноќеваат во 
нив, им припаѓа 58'% од соодветната дневница до-
колку не им е обезбедена бесплатна исхрана и ако 
на обуката присуствувале од 8 до 12 часа на ден. 

На лицата од претходниот став што на обука 
поминале помалку од 8 часа на ден им се призна-
ваат само трошоците за превоз. 

Член 8 
На лицата во резервен состав кои во местото 

на живеење вршат дежурство и други итни и неоп-
ходни работи кои не се плаќаат посебно и траат 
неприкинато над 10 до 24 часа, а за тоа време не 
им е обезбедена бесплатна исхрана, им припаѓа 58% 
од дневницата од член 2 на оваа уредба. 



Стр. 1022 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 декември 1985 

Командантот на територијалната одбрана на оп-
штината и повисок старешина со своја наредба од-
лучува за итноста и неопходноста п а работите од 
став 1 од овој член. 

Член 9 
На војниците — обврзници по правило им при-

паѓа бесплатно сместување и бесплатна исхрана за 
времето поминато на служба во територијалната од-
брана. Доколку на војниците — обврзници не им е 
обезбедена бесплатна исхрана, а им е обезбедено 
бесплатно сместување, им припаѓа полниот износ на 
дневниците од член 2 став 1, точка 2 од оваа 
уредба. 
' Член 10 

На лицата во резервен состав од член 1 од оваа 
уредба кои се во постојан работен однос во едини-
ците, штабовите и установите на територијалната од-
брана а се ангажираат на воени вежби и други ак-
тивности по службена должност, а не по основа на 
својот воен распоред, за тоа време им припаѓа днев-
ницата од член 2, став 1, точ^а 1 од оваа уредба, 
доколку оддалеченоста од местото на живеење до 
местото на извршувањето на службената должност из-
несува преку 20 километри, односно им припаѓа 
58'0/о од дневницата, доколку оддалеченоста е пома-
ла од 20 километри. 

Член 11 
Надоместокот на трошоците за превоз, исхрана 

и сместување предвидени со оваа уредба се исплату-
ваат на товар на средствата на органот ко ј ли пови-
кал воените обврзници на служба во територијалната 
одбрана. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на оваа уредба прес-

танува да важи Уредбата за утврдување на висината, 
начинот и условите за остварување и исплатување 
на надоместокот на трошоци за превоз, исхрана и 
сместување на лицата во резервен состав повикани 
на служба во теоиторијалната одбрана („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/76, 39/78, 13/80, 21/81, 17/83, 
7/84, 4/85 и „Службен весник на СРМ" — Посебен 
службен весник" бр. 3/84). 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-2106/1 
19 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

686. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа1 („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
бА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за општостопански работи и пазар се наз-
начува Симеон Бојчин, досегашен ш е ф на отсекот 
за ОНО и општествена самозаштита во Комитетот. 

Бр. 17-1899/2 
5 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

687. 

Врз основа на член 90 став 4 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЧАЛНИК 
НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста началник на Бирото 
за претставки и предлози во Извршниот совет на 
Собранието на-"СР Македонија Бранислав Димковски, 
на 31. XII. 1985 година, поради исполнување на ус-
ловите за пензија, кога му престанува работниот 
однос. 

Бр. 17-2045/1 
5 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

688. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за општостопан-
ски работи и пазар ѓорѓи Кецкаровски, на 31. XII. 
1985 година, поради исполнување на услови за пен-
зија, кога му престанува работниот однос. 

Бр. 17-204(3/1 
5 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

689. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР 

За главен републички здравствен инспектор се 
именува Прим. д-р Јосиф Јосифовски, досегашен 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика. 

Бр. 17-1905/2 
12 декември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 
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690. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
(ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-

ЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 
1 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за урбанизам и заштита на човековата око-
лина се назначува Ѓорѓи Симеонов, досегашен само-
стоен советник во Работната заедница во Комитетот. 

Бр. 17-1937/2 
12 декември 1985 година 

СкопЈе 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

691. 

Врз основа на член 170 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста директор на Архи-
вот на Македонија Александар Алексиев, поради за-
минување на друга должност, заклучно со 31. XII. 
1985 година. 

Бр. 17-2025/2 
12 декември 19Ѕ5 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

692. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 
ноември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распоредување на средствата 
за заедничка потрошувачка за решавање на станбе-
ните прашања на работниците во Работната органи-
зација „Жито Струмица" во Струмица, донесен од 
работниците со референдум на 22 април 1985 го-
дина. 

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

3. Основниот, суд на здружениот труд во Штип, 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на член 17 од Правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предло-
гот, оспорениот член 17 од Правилникот е против-
уставен и незаконит затоа што по основот „придо-
нес на работникот на работното место" не се утвр-

дени објективни основи и мерила за оценка на тој 
придонес, со што се доведува во прашање објек-
тивноста при доделувањето на бодови според овој 
основ. 

4. На седницата Судот утврди дека во Правил-
никот се предвидени следните основи за распредел-
ба на станови: станбени услови; работен стаж; број 
на членови на семејството; учество во НОВ; инва-
лидност при работа; придонес на работникот на ра-
ботното место; иноваторство и рационализаторство; 
придонес на работникот со тековниот и минатиот 
труд во остварувањето на доходот на Работната ор-
ганизација и средствата за станбена изградба; и ис-
користеноста на работното време. По овие основи 
се определени мерила. 

Во оспорениот член 17 од Правилникот по осно-
вот придонес на работникот на работното место се 
предвидени 20 бода. Од описот на овој основ, при-
донесот на работникот зависи од сложеноста, одго-
ворноста за работните задачи, успешноста во корис-
тењето на средствата за производство и квалитетот 
на извршените работи и работни задачи. Во ставот 
2 на истиот член е предвидено овие бодови да ги 
доделува Комисија за конкретна распределба на ста-
нови и кредити, по претходно прибавено образло-
жено мислење од непосредниот раководител на ра-
ботникот. Понатаму, Судот утврди дека во член 19 
од Правилникот е разработен основот придонес на 
работникот со тековниот и минатиот труд во оства-
рувањето на доходот на работната организација и 
средствата за станбена изградба. По овој основ се 
утврдени бодовите во зависност од тоа колку ра-
ботникот остварил просечен месечен нето личен до-
ход во претходната година. 

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбе-
ни односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/79 
и 14/76), работниците во основната организација со 
самоуправен општ акт, меѓу другото, ги утврдуваат 
основите и мерилата за доделување стан на корис-
тење. 

Според член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, придонесот на работникот во работата се 
утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на 
работата, зема јќи ги предвид обемот, сложеноста 
на работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, остварените заштеди во работата, користе-
њето на работното време, одговорноста во работата 
и условите под кои работи работникот. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека е самоуправно право на работниците, во со-
гласност со Уста1вот и законот, освен социјално-еко-
номските основи, да утврдат и такви основи и ме-
рила кои се поврзани со придонесот на работникот 
во работата и со успехот на организацијата во која 
работи. Меѓутоа, при утврдувањето на придонесот 
на работникот треба да се поаѓа од објективизирани 
основи и мерила утврдени во самоуправниот општ 
акт. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 
од Правилникот е предвидено оценката за придоне-
сот на работникот на работното место да ја дава 
Комисијата за станбени прашања само по претходно 
прибавено мислење од непосредниот раководител, а 
не врз основа на објрктивизирани основи и мерила, 
Судот утврди дека тој е во спротивност со член 
129 став 3 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 100/85 
15 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 
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693. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
14 став 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 27 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 77 став 3 од Пра-
вилникот за дисциплинска и материјална одговор-
ност, донесен од работниците во Работната органи-
зација за трговија со стоки „Макоимпекс" во Скоп-
је на Собирот на работните луѓе, одржан на 29 
март 1985 година, во време на неговото важење бил 
во спротивност со член 209 од Законот за здружеа 
ниот труд. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука на 
Судот со која се поништува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација ,„Макоимпекс" 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Уставниот суд н а Македонија, со решение У. 
бр. 226/85 од 23 октомври 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на член 77 став 3 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка. Постапката е поведена затоа што се постави 
прашањето за спротивно ста на оспорената одредба 
со член 209 од Законот за здружениот труд. 

Работната организација во својот одговор по 
наводите од решението за поведување постапка, го 
извести Судот дека со Одлуката на Собирот на ра-
ботниците бр. 07-4724 од 18 ноември 1985 година, 

е извршено усогласување на оспорената одредба од 
Правилникот со член 209 од Законот за здруже-
ниот труд. 

5. На седницата Судот утврди дека член 77 став 
3 од оспорениот Правилник предвидува, побарува-
њето за надоместување на штетата, што организа-
цијата ја исплатила на трети лица, да застарува 
спрема работникот кој ја предизвикал, во рок од 
12 месеци од денот на исплатата на надоместокот 
на трети лица. 

6. Согласно член 209 од Законот за здружениот 
труд, основната организација што му ја надомести-
ла штетата на трето лице, што ја предизвикал ра-
ботник во работата или во врска со работата на-
мерно или поради кра јна небрежност, има право да 
бара од работникот надомест на исплатениот износ, 
со тоа што барањето на организацијата за надомест 
на исплатениот износ застарува во рок од шест ме-
сеци од денот на исплатениот надомест на ште-
тата. 

Со оглед на тоа што во оспорениот самоупра-
вен општ акт работниците предвиделе рок од 12 
месеци.. а Законот за здружениот труд утврдил рок 
од 6 месеци, и покра ј тоа што оспорениот акт во 
текот на постапката е доведен во согласност со За-
конот, Судот оцени дека е потребно со одлука да 
утврди дека то ј во време на неговото важење бил 
во спротивност со Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од оваа Одлука. 

У. бр. 226/85 
27 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

328. 
Врз основа на член 128 од Уставот на СРМ и 

член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вра-
ботување — Скопје, Собранието на Републичката 
СИЗ за вработување, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА^ 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Во Статутот на Републичката СИЗ за вработува-

ње („Службен весник на СРМ" бр. 32/80), во членот 
26, се додава нов став 2 кој гласи: 

„Претседателот и заменикот претседател на Со-
бранието на Републичката СИЗ можат да бидат 
повторно избрани на истата функција во текот на 
траењето на тековниот мандатен период на делега-
тите во Собранието најмногу за уште една година". 

Член 2 
„Членот 34 се менува и гласи: 
„Мандатот на членовите на Извршниот одбор и 

на претседателот и на неговиот заменик им трае 
4 години". 

Член 3 
По членот 45, поднасловот: „Секретар на Репуб-

личката заедница", се менува и гласи: „Секретар 
на Собранието на Републичката СИЗ за вработу-
вање". 

Одлуката на Собранието на СРМ за потврду-
вање на Статутарната одлука за измена и дополну-
вање на Статутот на Републичката СИЗ за врабо-
тување е објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 38/85. 

Член 4 
Членот 46 се менува и гласи: 
„Собранието -на Републичката СИЗ има секре-

тар. 
Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ 

е и раководител на Стручната служба на Репуб-
личката СИЗ. 

За својата работа и за работата на Стручната 
служба секретарот е одговорен пред Собранието на 
Републичката СИЗ и Собирот на работниците на 
Работната заедница. 

Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ, 
ги остварува самоуправните права и другите права 
по основа на работата во Работната заедница на 
Стручната служба на Републичката СИЗ". 

Член 5 
По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а 

и 46-6 кои гласат: 

„Член 46-а 
Секретарот на Собранието на Републичката 

СИЗ за вработување врз основа на јавен конкурс, по 
предлог од конкурсната комисија, го именува Собра-
нието на Републичката СИЗ. 

Пред да го именува, Собранието на Републич-
ката СИЗ бара мислење од Собирот на Работната 
заедница на Стручната служба на Републичката 
СИЗ. 

Конкурсната комисија од ст. 1 на овој член има 
5 члена кои ги именува Собранието на Републичката 
СИЗ, од кои 4 члена од редот на делегатите во 
Собранието, а еден член предлага Собирот на работ-
ниците од Работната заедница на Стручната служ-
ба на Републичката СИЗ. 

Член 46-6 
За секретар на Собранието на Републичката 

СИЗ може да биде именувано лице кое има висока 
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стручна подготовка од правна, економска или друга 
насока од општествените науки и 6 години работно 
(искуство. 

Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ 
се именува за време од 4 години и м о ж е повторно 
да биде избран на истата должност" . 

Член 6 
По членот 67. се додава нов член 67-а кој 

гласи: 
„Член 67-а 

Во случај да не постојат услови за одржување 
на седница на Собранието на Републичката СИЗ за 
време на непосредна воена опасност или војна, Из-
вршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ 
ги презема работите од надлежноста на Собранието 
во врска со ОНО, утврдени со овој статут, за што 
е должен да го извести Собранието на првата на-
редна седница на ко ја ќе може Собранието да се 
состане". 

Член 7 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по нејзиното потврдување од Собранието 
на СРМ. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-736 4 

9 октомври 1985' година 
Скопје 

Претседател, 
Гојко Ефтовски, с. р. 

З А Е Д Н И Ц А НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

329. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија , 
на седницата одржана на 22 октомври 1985 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА П Р И Д О Н Е С О Т ОД Л И Ч Н И О Т 

ДОХОД ЗА П Е Н З И С К О Т О И И Н В А Л И Д С К О Т О 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот од личниот доход за 

пензиското и инвалидското осигурување се утврдува 
на 14,5 отсто. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот од личниот доход за пензиско и инва-
лидско осигурување се зема остварениот личен до-
ход на работниците во организациите на здруже-
ниот труд и во другите самоуправни организации и 
заедници. 

Член 2 
За осигурениците за кои се утврдува само чист 

личен доход придонесот за пензиското и инвалид-
ското осигурување се пресметува и п л а ќ а од чисти-
от личен доход со примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на репуб-
личките и општинските стапки на придонесите од 
личниот доход. 

Член 3 
- Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по дадената согласност од Собранието на 
СР Македонија , а ќе се применува осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

Бр. 02-2875/1 
22 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

Тра ј ан Старковски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА З А Е Д Н И Ц А ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

330. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за Самоуправната интересна заедница за заш-
тита од градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 
23/75) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
з аштита од градобијност, Собранието на Републич-
сата самоуправна интересна заедница за з аштита од 
градобијност, на седницата одржана на 19 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА П Р И Д О Н Е С О Т 
ЗА ЗАШТИТА ОД Г Р А Д О Б И Ј Н О С Т ЗА 1986 Г О Д И Н А 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

з аштита од градобијност ги утврдува придонесите 
што ги п л а ќ а а т : 

1. основните организации на здружен труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници од областа 
на земјоделството по стапка од 2,00% од доходот 
остварен од земјоделска дејност намален за пресме-
таните законски и договорни обврски освен данокот 
на доходот ; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средства н а трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) п л а ќ а а т придонес по 
стапка од 1,2% на личниот доход на земјоделска деј-
ност (катастарски приход) ; 

3. со Заедницата за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје и Заедницата за осигурување 
имоти и лица „Дунав", Заедницата за осигуреници 
— Скопје ќе склучат посебни договори со кои ќ е 
биде утврден и придонесот за 1986 година, што тие 
заедници ќ е го п л а ќ а а т од осигурен хектар обра-
ботлива површина (посеви и плодови). 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според прописите 
за данок на доход на организациите на здружен 
труд. 

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

ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
стапките на придонесот за з аштита од градобијност , 
бр. 34/4 од 6 март 1985 година („Службен весник н а 
СРМ" бр. 9 и 14/85). 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина и ќ е се објави во „Службен весник на СР Ма-
кедони ја" 

Бр. 290/2 
20 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Јованов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Од страна на Христовска Елеонора од Скопје 
пред овој суд е п о к р е н а т а постапка за амортизаци ја 
на чекови, издадени од Стопанска банка — Основ-
на банка — Скопје, под тековна сметка на предлага-
чот бр. 07-429-06. Чековите се под бр. 407853, 407854, 
407855, 407856, 407857, 407858, 407859 И 407860. Че-
ковите се загубени, па се моли секој оно ј к а ј кого 
истите се наоѓаат или к о ј знае н е ш т о за нив или 
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за пречки за водење на постапката за амортизација , 
да се јави во судот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. Во спротивно постапката за амор-
тизација :ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
282/85. " (16Ѕ) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје огласува 
дека пред овој суд е , поднесена тужба за развод 
на брак од тужителката Богдана Павловска од Скоп-
је, ул. Варшавска бр. 99 родена на 4. IX. 1952 година во 
Скопје против тужениот Драган Б а л а б а н о в и ^ со непоз-
нато место на живеење, роден на 22. X. 1948 година 
во Липљан ко ј предмет е заведен под XII. П. бр. 
475/85. 

Поради тоа што не се знае точното место на 
живеење на тужениот Драган, а истиот нема полно-
мошник, судот согласно член 84 став 2 точка 4 од 
Законот за паричната постапка му поставил на ту-
жениот привремен застапник и тоа адв. Владимир 
Стефановски од Скопје, к о ј ќе го застапува туже-
ниот се додека не се јави пред судот или додека 
Центарот за социјални грижи на град Скопје не му 
постави старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII . 
П. бр. 475/85. (171) 

Пред овој суд е поведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Рецеп Кадри против ту-
жената Сузан Адеми. Вредност на спорот 4.000,00 
динари. 

Се повикува тужената Сузан Адеми, со непоз-
нато место на живеење, да се јави во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или во истиот рок 
да ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател 
во смисла на член 84 од З П П к о ј ќ е ги застапува 
нејзините интереси пред судот с^ до окончувањето 
на постапката или до не јзиното појавување во су-
дот. 

Од Општинскиот суд, Скопје I — Скопје I I 
П. бр. 1792/85. (153) 

П о предлог на Сузана П о п о в и ќ од Скопје пред 
овој суд е покрената постапка за амортизаци ја на 
чекови издадени од предлагачот на противникот 
Љубљанска банка Основна банка — Скопје, по те-
ковна сметка бо. 40100-620-21-840-8017-2763/32 и тоа 
чекови бр. 636409 и 636.410 на 16. VI I . 1985 година 
Наведените чекови се украдени од непознат сторител. 

Се моли секој оној к а ј кого истите се наоѓаат 
да ги достави до судот или до банката или, пак, 
ко ј знае нешто за истите или за пречки за водење 
на постапката за а м о р т и з а ц и ј а на чековите да се 
јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот. Во споотивно, постапката за амортиза-
ција на чековите ќ е продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
274/85. (166) 

О П Ш Т И Н С К И СУД СКОПЈЕ I I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Василевски Тоде од с. 
Пакошево, Скопско, против тужената Василевска Зор-
ка, ко ја -се наоѓа во Канада со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената Василевска З о р к а да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или да ја достави својата точна адреса 
на живеење. Во спротивно, согласно член 84 од З П П , 
судот ќ е и постави привремен старател к о ј ќе ги 
штити интересите во постапката . 

Од Општинскиот, суд Скопје I I — Скопје, I I 
П. бр. 3505/85. 1 (161) 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје е 
заведен спор з а развод на брак по тужбата на ту-
жителот Томислав Бојковски од с. Марино, Скопско, 
против тужената Д у ш а н к а Бојковска од истото мес-
то, а сега со непозната адреса на живеење во СР 
Германија . Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Д у ш а н к а Бојковска, со 
моминско презиме Ванова, да се јави во рок од 30 
дена во судот или да ја достави сегашната адреса 
на живеење. Во спротивно ќе и биде одреден прив-

х ремен старател согласно член 84 од З П П ко ј ќ е ги 
штити нејзините интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, I I I П. 
бр. 3586/85. ' (167) 

Во овој суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Ајети Н а ц и ј е од Скопје, 
село Драчево, пат за Китка бро ј 20, против тужени-
от Ајети Скендер од Скопје, сега со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужениот Ајети Скендер од Скопје 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќ е биде застапувал од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје I 
П. бр. 3135/85. ('1б3)-

О П Ш Т И Н С Ќ И СУД ВО КРУШЕВО 

Пред Општинскиот суд во Крушево е покрената 
постапка за поништување на штедна к н и ш к а на до 
носител, под бр. 21715 ко ја гласи на предлагачот 
Коста Кондарко од Крушево, издадена од Стопанска 
банка — Основна банка — Крушево. , 

Се моли секој оно ј к а ј кого се наоѓа оваа штед-
на книшка , к о ј ќ е ја на јде или знае нешто за истата 
да го извести судот во рок од 90 дена. Во спротивно, 
истата ќ е биде поништена . 

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 58/85. 
(152) 

. О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ДЕБАР 

П р е д ОПШТИНСКИОТ суд во Дебар е заведена вон-
процесна постапка по предлог на Стрикчани Селау-
дин од Д е б а р за докажување на смртта на неговиот 
татко Стрикчани Ајредин Исмаил за кого се тврди 
дека умрел на 8. XI. 1982 година во Дебар, но не 
бил з а п и ш а н во матичната книга на умрените. 

Се повикува секој кому што му е нешто позна-
то за смртта на Стрикчани Ајредин Исмаил, порано 
од Дебар , да го извести овој суд во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот. По истекот на оп-
ределениот рок, ќе биде поставен привремен ста-
рател и ќ е п р о д о л ж и постапката за докажување на 
смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар , Р. бр. 38/85. (160) 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО КАВАДАРЦИ 

П р е д . Општинскиот суд во Кавадарци се води 
спор за развод на брак по предлог на Бранковиќ 
Виолета од Кавадарци против Б р а н к о в и ќ Драгослав 
од Смедерево ; сега со непозната адреса во странство. 

Н а тужениот Б р а н к о в и ќ Драгослав во спорот за 
развод на брак му се поставува за привремен зас-
тапник лицето Ристо Петков, дипл. правник од Ка-
вадарци, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 32. Привремениот 
застапник ќ е го застапува тужениот во постапката 
се додека т о ј или негов п о л н о м о ш н и к не се појават 
пред Општинскиот суд — Кавадарци, односно доде-
ка органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 513/85. 
(154) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

До овој суд е поднесена тужба за трајно право 
на користење и поништување на договори, од тужи-
телот Велков Стефан од Кочани, ул. „Г. Делчев" 
бр. 23 и тоа преку полномошникот Кирил Ѓор-
ѓиевски, адв. од Кочани, против тужените: Ангелов 
Јордан, Динов Ванчо, Динова Роска, Динов Драги, 
Динов Љубе, Динов Бојан и Атанасова Ружа. Вред-
ност на спорот 55.000 динари. 

Се повикуваат тужените Динов Драги и Динов 
Љубе, кои се наоѓаат во странство со непозната ад-
реса, да се јават во судот, достават своја адреса 
или да определат свој полномошник во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ту-
жениот Драги ќе биде застапував од привремениот 
застапник Олгица ѓорѓиевска од Кочани, стручен 
соработник во овој суд, а тужениот Љубе Динов ќе 
биде застапував од привремениот застапник Трајчо 
Манов, дипл. правник, вработен во ВРО „Брегални-
ца" — Кочани. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 371/85 
(156) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е 
'постапка за поништување на исправи односно на об-
врзници од заемот од Фондот на Федерацијата з а 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и САГ1 Косово, сопстве-
ност на конф. „Иднина" ООЗТ Ф-ка „Елпида", чиј 
ануитетски купон стасува на 1. I. 1985 година во 
вкупна вредност од 197.750,25. 

Се повикува држателот на обврзниците во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да 
му пријави на овој суд дека ги држи обврзниците, 
а воедно се повикува секој во истиот рок да може 
да стави приговор против поведената постапка или 
да го извести овој суд за лицето кое ги држи обврз-
ниците. 

Ако во означениот рок никој не се јави на су-
дот дека ги држи обврзниците или не стави приговор 
против поведената постапка, истите ќе бидат пониш-
тени. 

Од Општинскиот суд во Битола. Р. бр. 170/85. 
(165) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 
за зголемување на издршка на деца по тужба на 
малолетните тужители Сабира и Алберт Синаноски, 
застарувани од нивната законска застапувачка Џемаи-
лоска Ибадет, сите од Прилеп, поднесена против 
тужениот Синаноски Расим од Прилеп, а сега на при-
времена работа во Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Синаноски Расим од При-
леп, а сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса, да се јави во судот и да достави 
точна адреса или да определи полномошник кој ќе 
го застапува во овој опор, а во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе биде пос-
тавен привремен старател к о ј . што ќ е ги застапува 
неговите права и интереси до окончувањето на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1665/85 
(170) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Мустаф 
Алифекри Иљази од с. Челопек против тужената 
Љатифе Кадри Иљази од с. Г. Лешница, сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Љатифе Кадри Иљази од 
с. Г. Лешница да се јави во судот, да достави точна 
адреса или да одреди полномошник кој ќе ја заста-
пува но овој спор во-рок од 30 дена. по објавувањето 
лп "огласот. - ' 

ГЈо истекот на овој рок, судот на тужената ќе 
и постави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово кој ќе ја застапува туже-
ната до правосилното окончување на постапката по 
овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1723/85. 
(169) 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
и исполнување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителот Исаки Усен од с. Пршовце про-
тив тужената Афети Џемиле од с. Подбреѓе, Тетов-
ско, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Афети Исмајлова Џемиле 
да се јави во судот во рок од 15 дена. Доколку не 
се јави во овој рок, на истата ќе и биде поставен 
привремен старател ко ј ќе ги застапува нејзините 
права и интереси до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1184/85. 
(164) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за долг по тужбата на Фејзули Абдураим од с. Од-
ри, Тетово, против Ферики Зенун од с. Џепчиште, 
Тетово. Вредност на спорот 115.000 динари. 

Се повикува тужениот Ферики Февзи Зенун од 
с. Џепчиште, сега со непозната адреса во Швајца-
рија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена по -објавувањето на огласот или во 
истиот рок да одреди полномошник. Доколку не се 
јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за 
социјални работи во Тетово ќ е му биде одреден 
привремен старател, ко ј ќ е го застапува до окон-
чувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1422/85. 
(155) 

Пред овој суд е заведен спор за долг по туж-
бата на тужителот Саќипи Џемали од Бор, против 
тужените Изаири Пајазит и др. Вредност на спорот 
340.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Изаири Елмаз, сега со 
непозната адреса во Франција, да се јави во судот 
во рок од 30 дена или, пак, да одреди свој полно-
мошник. 

Доколку именуваниот не се јави во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" судот преку Центарот за социјална 
работа во Тетово ќ е побара поставување на привре-
мен старател ко ј ќе се грижи за неговите права до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 358/85. 
(157) 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Рамадани Нуриман 
против тужените Мамути Хатип и др. од с. Бозовце. 
Вредност на спорот 180.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Мамути Хатип од с. Бо-
зовце, сега на привремена работа во СР Германија 
со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во, „Службен 
весник на СРМ". По истекот на овој рок, судот 
преку Центарот за социјална работа ќе побара пос-
тавување на привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 107/85. 
(158) 

Пред овој суд се води постапка за предавање 
во владение, по тужбата на тужителот Камбери Ша-
бан од село Челопек против тужениот Зендели Иљаз 
од истото село. а сега со непозната адреса на жи-
веење во странство. Вредност лп спорот 45.000,00 ди-
нари. 
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Биде јќи тужениот И љ а з е со непозната адреса 
на живеење, се повикува во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник . Во спротивно, 
судот ќ е му постави привремен старател к о ј ќ е ги 
застапува неговите интереси во оваа постапка. 

- Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1570/85. 
(159) 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Адили Исмаил Даут од Тетово, ул. „Корушка" бр. 
8, против тужената Адили Олга, родена Шкара , од 
с. Нови Сланкамен бр, 50, општина Ингија , а сега 
со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 ди-
нари. 

Се повикува тужената Адили Олга во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да определи полно-
м о ш н и к к о ј ќе ги застапува нејзините интереси. Во 
спротивно, по истекот на определениот рок, ќ е и 
биде поставен привремен старател од страна на 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1151/85. 
" ' (162) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Рл. бр. 3/85 од 26. XI. 1985 година, спроведува 
редовна ликвидација жад Земјоделската задруга „Син-
гелиќ" од с. Сингелиќ, СКОПСКО. . 

За Ликвидационен управител е назначен Н а ц к о 
Најдовски од Скопје, ул. „ Њ е г о ш е в а " бр. 24. 

Се повикуваат должниците да ги и з м и р а т своите 
долгови веднаш, а доверителите да ги пријават сво-
ите побарувања до Ликвидациониот совет во раде од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
лист на СФРЈ", со при јава во два п р и м е р о ц и и соод-
ветни докази . 

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања од доверителите ќ е се о д р ж и на ден 7. I. 1986 
година, со почеток во 8 часот, судница бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (457) 

Окружниот стопански суд во Скопје ги известува 
доверителите на ликвидациониот должник РО „Рат-
ко Митровиќ" — Белград, ООЗТ Високоградба -
Скопје во редовна ликвидација , дека со решението 
Рл. бр. 2/85 од 20. XI. 1985 година го п р и ф а т и 
предлогот на РО „Ратко М и т р о в и ќ " — Белград -
ООЗТ Високоградња од Белград за преземање на це-
локупниот имот — актива и пасива, к а к о и врабо-
тување на вработените од ликвидациониот должник. 

Доверителите за своите побарувања сс упатуваат 
на РО „Ратко Митровиќ" — Белград — ООЗТ Висо-
коградња к а к о правен следбеник на имотот — ак-
тивата и пасивата од ликвидациониот должник. 

Против ова решение м о ж е да се из јави ж а л б а 
во рок од 8 дена од објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (458) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Рл. бр. 2/85 од 12. XI. 1985 година, п о к р а ј пос-
тојниот Ликвидационен управител Љубодраг Атанас-
ковиќ од Белград, булевар „Револуција" бр. 112, во 
ликвидационата постапка над РО „Ратко Митровиќ" 
— Белград — ООЗТ Високоградба — Скопје во ре-
довна ликвидација , з а Ликвидационен управител го 
назначува и Н а ц к о На јдовски од Скопје, ул. „Ње-
гошева" бр. 24. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (459) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 607 од 12 V I I . 1985 година, на регис-
тарска в л о ш к а бр 2-2011-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Прегловопром" , Р. О. — 
с. Преглово, Македонски Брод. 

Задругата е основна со Самоуправната спогодба 
за здружување од 28. X, 1984 година. 

Основачи на задругата се: Алимоски" Нијази ја , 
Алимоска Јулијана , Алимоски Ќ а м и л , Алимоска Ју-
лија , СЕЛИМОСКИ Максут, Адемоски Алија, Сефероски 
Н е ш а т . Алимоски Фадил, Таироски Ресул, Таироски 
Месуд, Амчоски Н а ф и ј а , Рахманоска Басрија , Са-
л и ф о с к и Авнија, Салифоски Алија, Се јфоски Наз-
ми ја, Сердароски Руждија , Салифоски Ведат и Зи-
бероски Зибер . 

Основни де јности: зем јоделско производство: гра-
динарство; лозарство ; сточарство; пчеларство и да-
вање на земјоделски услуги. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

З а обврските на задругата одговараат ограни-
чено супсидијарно до 10.000,00 динари за секоја об-
врска и задругарите . 

Лице овластено з а застапување е Алимоски Ни-
јазија , в. д. директор , без ограничување. 

- Од О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
607/85. 1 (317) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 246 од 1. V I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 540-16, го з а п и ш а во судскиот 
регистар престанокот со р а б о т а и бришењето од суд-
скиот регистар н а ООЗТ з а исхрана, одмор и ре-
к р е а ц и ј а на учениците — Битола, во состав на РО 
за основно образование и воспитание „11 Октомври" 
— Битола, со следните податоци : Се брише од суд-
скиот регистар ООЗТ за исхрана, одмор и рекреа-
ција на учениците — Битола, во состав на РО за 
основно образование и воспитание „11 Октомври" 
— Битола, поради здружување кон Р а б о т н а т а орга-
низаци ја Детско одморалиште „Пелистер" — Бито-
ла, рег, вл. 62. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
246/85. (325) 

V 

О к р у ж н и о т стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 274 од 15. V I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 285, го з а п и ш а во судскиот ре-
гистар проширувањето на де јноста н а РО Д о м на 
културата „ И л и н д е н " — Д е м и р Хисар, со следните 
п о д а т о ц и : проширување на основната де јност уште 
со: 120350 — радио-станица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
274/85. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 855 од 13. V I I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1092-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување н а Здравствениот дом „Здравје" , со Ц. 
О. — Валандово, ул. „4-ти Ј у л и " бр. 2, со следните 
податоци : Се б р и ш е досегашниот застапник д-р Мит-
ко Дуролојков , директор , а се запишува новиот зас-
тапник д-р Кирил Мелев, директор , со неограни-
чено овластување. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
855/85. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фк. бр. 820 од 16. V I I I , 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1597-0-0-0, ја з апиша во суд-
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слонот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Богородица", 
Р. О. — с. Богородица, Гевгелија, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Папучиев 
Драгољуб, в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Ризов Огњан, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
820/85. (328; 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 670 од 7. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1504-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница на вработувањето, Ц. О. — Гевгелија, ул. 
„Борис Карпузов" бб, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
670/85. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Фи. бр. 896 од 9. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1892-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на членство и здружу-
вање на нови задругари во Градежната задруга за 
завршни работи во градежништвото „Плафон под" 
Р. О. — Скопје, со следните податоци: Во судскиот 
регистар се запишува престанокот на членството на: 
Ушлиновски Герман, Јовановски Василије, Деспотов-
ски Славе, Ибраимов Ќамил и Радосавлевиќ Љу-
бомир, сите од Скопје, како и здружување на нови-
те задругари: Гаковски Филип, Љубеновиќ Николија, 
Димитровски Тони, Павловски Бојче и Спасовски 
Љупчо, сите од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
896/85. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 672 од 9. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-15-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — Гев-
гелија, плоштад „Слобода" — Гевгелија, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Петкова 
Нада, секретар, без ограничување, а сс запишува 
новиот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
672/85. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фм. бр. 669 од 28. VIII . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1477-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и на лицето 
овластено за застапување на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Ц. О. - Гевгелија, ул. „7 
Ноември" бр. 2, со следните податоци: Досегашната 
фирма на Општинската самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување, 
Ц. О. — Гевгелија, се менува и во иднина ќе гласи: 
Општинска самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита, со Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноем-
ври" бр. 2. 

Се брише досегашниот застапник Петкова Нада, 
секретар, без ограничување, а се запишува првиот 
застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,, Фи. бр. 
669/85. (332) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО реше-
нието Фи. бр. 671 од 7. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1518-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гевгелија, 
ул. „7 Ноември" бб, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
671/85. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 731 од 9. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1457-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
на подрачјето на општината Гевгелија, Ц. О. — Гев-
гелија, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник — секретар Петкова Нада, а се запишува 
како нов застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
731/85. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје; со реше-
нието Фи. бр. 742 од 10. VII . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2014-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на задругата под 
фирма : Земјоделска задруга „Мрзенци", Р. О. — с. 
Мрзенци, Гевгелија. 

Основачи на задругата се: Бошко Бозаџиев, с. 
Мрзенци; Ристо Бозаџиев, с. Мрзенци; Горѓи Боза-
џиев, с. Мрзенци; Горѓе Делев, с. Мрзенци; Цветко 
јанев, с. Мрзенци; Костадин Лазаров, с. Мрзенци; 
Ацо Лазаров, с. Мрзенци; Санде Марков, с. Мрзенци; 
Димитар Митров, с. Мрзенци; Илија Митров, с. Мр-
зенци; Спасо Митров, с. Мрзенци; Петко Николов-
ски, с. Мрзенци; Илија П. Пенов, с. Мрзенци; Сто-
јан Ризов, с. Мрзенци; Димитар Ризов, с. Мрзенци; 
Димитар Ристов, с. Мрзенци; Коста Ризов, с. Мрзен-
ци; Атанас Ризов. с. Мрзенци; Илија Стојанов, с. 
Мрзенци; Горѓи Терзиев, с. Мрзенци; Димитар Кос-
тов, с. Мрзенци и Лазар Ташев, с. Мрзенци. 

Основни дејности: земјоделско производство, пла-
сман на земјоделски производи, градинарство, овош-
тарство и лозарство, собирање на лековити расте-
нија и шумски плодови, собирање и преработка на 
печурки, сточарство и пласман на сточарски про-
изводи, вршење на услуги и давање на совети на 
здружените земјоделци во врска со земјоделското 
производство, вршење на услуги со земјоделска ме-
ханизација; набавка и промет на сите видови ре-
проматеријали потребни за земјоделското производ-
ство. 

Споредни дејности: штедно-кредитно работење; 
набавка и промет на градежни материјали; промет 
со мешана сгока; изработка на домашни р а к о т в о р б а 
организирање на транспорт на свои производи; вр-
шење на услуги на малото стопанство и др. 

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

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства, а задругарите емчат за нејзините обврски до 
износ од 10.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Петар Таш-
ков, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
742/85. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 898 од 9. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2019-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Земјоделска задруга „Горѓе Митров", Р. О. 
— с. Миравци, Гевгелиско. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 41 - Стр. 1029 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 декември 1985 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
з а здружување на земјоделците од 12. V I I I . 1985 
година. 

Основачи на задругата се: Ангел Велков, Б о ш к о 
Зумров, И л и ј а Костадинов, Цуклев Никола , Зумров 
Тодор, Манчев Јован, Атанасов Крсто, Ризов Петар , 
Димитров Трпчо, Блажев Петар , Костадинов Нико-
ла, Глигоров Лазар , Димитров Живко, Талевски 
Бранко, Спасов Атанас, Зумров Илија , Илиев Ристо, 
Костадинов Благо ј и Петров Трајан, сите од с. Ми-
равци. . 

Основни де јности: планирање, о р г а н и з и р а њ е . и 
унапредување на сопственото земјоделско и сточар-
ско производство; набавка и п р о д а ж б а на репрома-
теријали, земјоделски м а ш и н и и орудија ; откуп и 
промет на сите видови земјоделски производи, жи-
ва стока и сточни производи ; п р е р а б о т к а и доработ-
к а на земјоделски и сточарски производи ; откуп, 
преработка и пласман на техничко и огревно дрво 
и градежни м а т е р и ј а л и ; собирање на лековити рас-
тенија и шумски плодови; собирање и преработка 
на печурки. 

Споредни де јности: штедно-кредитно работење ; 
промет со м е ш а н а стока, и з р а б о т к а на д о м а ш н и Ра-
котворби; организирање н а транспорт на своите 
производи; вршење на услуги^ од малото стопанство. 

Во правниот промет со трети лица Задругата 
има неограничени овластувања и истапува во свое 
име и з а своја сметка. 

З а своите обврски со трети л и ц а Задругата од- , 
товара со сите свои средства (целосна одговорност). 

З а обврските на задругата со трети л и ц а основа-
чите — задругари супсидијарно одговараат со по 
10.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Костадинов То-
дор Илија , в. д, директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
898/85. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 827 од 11. IX. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр .1-2021-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето на работната организација 
под ф и р м а : Р. О. Д о м н а културата „25 Ма ј " — 
Д е м и р Капија, ул. „ М а р ш а л Тито" бб. 

Основач е Месната заедница — Д е м и р Капија . 
Основни де јности; прикажување на ф и л м о в и ; 

сценско-музички дејности. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и з а своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет , со 

трети лица работната организаци ја одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Д и м ч е Ба-
њански, в. д. директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
827/85. ^ (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Фи. бр. 802 од 7. V I I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1929-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Тошо Велков" 
— Пепето" , Ц. О. — Кавадарци, со следните подато-
ци : Се брише досегашниот в. д. директор , Трифу-
нова Цвета, без ограничување а се запишува новиот 
застапник Ѓорев Венко, директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
802/85. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 757 од 5. V I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-205-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Кирил и Ме-
тодиј" , Ц. О. — с. Романовце, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Борислав Ефти-

мовски — директор , без ограничување , а -се запи-
шува новиот застапник Димковски Јовица, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
757/85. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 702 од 23. V I I I . 1985 година, на регис-
тарска в л о ш к а бр 1-177-0-0-0, ја з а п и ш а во суд-
скиот регистар п р о м е н а т а на лицето овластено за 
застапување н а Р. О. Ветеринарна станица „Кумано-
во", со Ц. О. — Куманово, ул. „Доне Божинов" бб, 
со следните податоци : Досегашниот в. д. директор 
Краљевски Раде се з апишува к а к о директор , без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
702/85. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 607 од 12. V I I . 1985 година, н а регис-
тарска влошка бр. 2-2011-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Прегловопром" , - с. Прег-
лово, Македонски Брод. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување од^28. X. 1984 година. 

Основачи на задругата се : Алимоски Нијази ја , 
Алимоска Јулијана , Алимоски Ќ а м и л , Алимоска Ју-
лија , Салимоски Максут, Адемовски Алија, Сеферос-
ки Нешат , Алимоски Фадил, Таироски Ресул, Таи-
роеки Месуд, Амчоски Н а ф и ј а , Рахманоска Басрија , 
Салифоски Авнија, Салифоски Алија, Се јфоски Наз-
мија , Сердароски Руждија , Салифоски Ведат и Би-
бероски Зибер . 

Основни де јности: земјоделско производство, гра-
динарство. лозарство, сточарство, пчеларство, и да-
вање на земјоделски услуги. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

З а обврските на задругата одговараат ограничено 
супсидијарно до 10.000,00 динари за секоја обврска 
и задругарите . 

Лице овластено з а застапување е Алимоски Ни-
јази ја, в. д. директор , без ограничување. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
607/85. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 780 од 9. V I I . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2010-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето н а 
Фондаци јата „Стојан и Маргарет Христов", Ц. О. — 
Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 18. 

Основачи на Фондаци јата се Стојан и Маргарет 
Христов о д САД. 

Основна де јност : помагање на престојот на мла-
ди надарени македонски писатели во САД, печате-
ње на делата на Стојан Христов н а други јазици, 
со цел за а ф и р м а ц и ј а на негови дела и а ф и р м а ц и ј а 
на македонската литература во странство. 

Фондаци јата во правниот п р о м е т со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

З а своите обврски сторени во правниот промет 
со трети л и ц а Ф о н д а ц и ј а т а одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Методи Јова-
новски — директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
780/85. (342) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 238 од 25. VI. 1985 година, н а регис-
тарска влошка бр. 42, ја з а п и ш а во судскиот регис-
тар промената на називот и дејноста на Општинска" 
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та СИЗ за образование и наука со Ц. О. — Прилеп, 
со следните податоци: Се менува називот на општин-
ската самоуправна интересна заедница за воспита-
ние и образование — Прилеп, и ќе гласи: општин-
ска самоуправна интересна заедница за образование 
и наука со Ц. о . — прилеп . 

основни дејности: дејностите на Општинската 
СИЗ за образование и наука — Прилеп се во об-
ласта на: задолжителното основно ооразование (ре-
довно, специјално, основно образование на возрас-
ните, основно образование на децата на работни-
ците вработени во странство и опоменување) , уче-
ничкиот стандард во основното' ооразование (уче-
нички домови, превоз, дневен престој, ооезоедување 
учесници и други помагала, стимулирање на тален-
тираноста и успехот на младите, основното музичко 
и балетско образование, марксистичко образование 
и перманентно стручно и педагошко образование 
на кадарот во основното образование, други ф о р м и 
и дејности кои овозможуваат остварување на ос-
новното образование и учество во програмирањето на 
развојот и унапредувањето на насоченото образова-
ние на науката и научните дејности на подрачјето 
на општината. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
238/85. (315) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 236 од 24. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 563, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластеното лице на Стопанска 
банка - Основна банка — Струга, со следните по-
датоци : Се брише досегашниот застапник на Сто-
панска банка Основна банка — Струга Келешоски 
Глигор, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Силјан Павлески, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
236/85. ^ ( 3 1 6 ) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 173 од 18. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 553-05, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ ЦОУ „Славејко Ароов", с. Подмочани, 
во состав на Училишниот центар за основно обра-
зование и воспитание „Стив Наумов" — Ресен, со 
следните податоци: Лице овластено за застапување 
на ООЗТ е Табаковска Тодорка, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Живко Велја-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
173/85. (303) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр; 223 од 5. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 81 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Станица за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — Струга, со следните податоци: Лице 
овластено за застапување на РО е Кочоски Иван 
Никола, в. д. директор, со неограничени овласту-
вања. 

Му престанува овластувањето на т у л е с к и Ми-
хајло. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
223/85. (304) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието ФИ. бр. 271 од 11. VII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 10, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување^ 
на РО Завод за заштита на спомениците на култу-
рата и народен музеј — Охрид, со следните пода-
тоци: Лице овластено за застапување на РО е Миле 
Волканоски, привремен управник. 

, Му престанува овластувањето на Виктор Плевнеш. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

2:71/85. (314) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 262 од 3 VII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 517, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Радио Битола — Битола, со следните 
податоци: Лице овластено за застапување е Менде 
Петковски, директор, со 'целосни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Ристо Невенов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
262/85. (313) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Картон за пријавување во Заедницата за врабо-
тување, бр. 401018405407, издаден од Берово на име 
Белковска Николинка, с. Панчарево, Берово. (5791) 

Воена книшка на име Киро Атанасов, с. Богдан-
ци, Гевгелија. (6086) 

Лична карта на име Николчо Жежов, ул. „Д. 
Влахов" бр. 31, Штип. (6156) 

Сообраќајна дозвола на име Николчо Жежов, 
ул. „Д. Влахов" бр. 31, Штип. (6157) 

Возачка дозвола на име Николчо Жежов, ул. 
„Д.. Влахов" бр. 31, Штип. (6158) 

Возачка дозвола на име Тодор Ацевски, ул. „Вл. 
Тоска" бр. 37/4, Тетово. (6164) 

Пасош на име Борко Јакимовски, с. Љубодраг, 
Куманово. (6191) 

Тековна сметка бр. 095-69-67, издадена од Сто-
панска банка — Основна банка — Скопје на име 
Трајче ^Трајчевски, Скопје. (6204) 

Воена книшка на име Гоце Русески, с. Вевчани, 
Струга. (6240) 

Тековна сметка бр. 80710-1550-02328-6 и загубе-
ниот чек бр. 0227169 и 0227170, издадени од Југо-
банка — Основна банка — Скопје на име Горица 
Белковска, Скопје. (6258 

СообраЅќајна дозвола бр. 151-33 на име Ќемал 
Халили, с. Порој , Тетово. (6294) 

Воена книшка на име Милаим Исени, с. Сара-
ќино, Тетово. (6326) 

Возачка дозвола на име Мирко ѓорѓиев, с. Та-
ринци, Штип. (6374) 

Тековна сметка бр. 155000205-6 и 9 бланко чеко-
ви од бр. 0252982-0252990, издадени од Југобанка — 
Основна банка — Скопје на име Стефановска Ва-
силка, ул. „Душан Ташковиќ" бр. 45/54, Скопје. (6382) 

Чек бр. 0549053 на и з н о с ' о д 4.000,00 дин. и чек 
0549054 на износ 3.383,60 динари, издадени на 23. 
IX. 1983 год. од Нацковски Методија ул. „Нико Фун-
дале" бр. 15. Битола, за РО „Авторемонт" — Бито-
ла. (6384) 

Воена книшка на име Мухарем Аљими, с. До-
барце, Тетово. (6403) 

Воена книшка на име Ајрис Алити, ул. „107" бр. 
49, Тетово, (6403) 

Штедна книшка бр. 401-620-3, издадена од Југо-
банка — Скопје на име Миливоје Милошевиќ, Скоп-
је. (6416) 

Воена книшка на име Енвер Руфати, у л / „146" 
бр. 6, Тетово. (6010) 

Воена . книшка на име Емин Ахмедовски, с. Д. 
Белица, Струга (6030) 

Воена книшка на име Бранче Блажевски, ул. 
„Беломорска" бр. 1, Тетово. (6032) 

Штедна книшка К. бр. 1659^0/60, издадена од 
Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име 
Киро Тоневски,, с. Црешнево, Титов Велес. "(6062) 

Тековна сметка бр. 15-30-02254-8 издадена од Ју-
гобанка — Основна банка — Скопје на име Лилјана 
Цицоска, Скопје. (6066) 

Сервисна книшка, издадена од „Агроремонт" — 
Струмица на име Центар за примена на радиоизото-
пи во стопанството — Скопје. (6067) 
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КОНКУРСИ 1018 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ПРИЕМ НА ЕДЕН ЛЕКАР - СПЕЦИЈАЛИСТ 
ГИНЕКОЛОГ - АКУШЕР 

Покра ј општите услови за засновање на работен 
однос, предвидени со Законот за работните односи, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да имаат завршено медицински факултет и 
положен специјалистички испит по гинекологија и 
акушерство; 

— да имаат искуство во колпоскопска дијагнос-
тика; 

— да имаат докажани организациони способ-
ности. 

Пријавите со докази за исполнување на општите 
и посебните услови се поднесуваат во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот до ООЗТ 
Клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, 
ул. „Водњанска" бр. 17. (508) 
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Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51 Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Работничкиот совет на ООЗТ Клиника за гине-
кологија и акушерство при РО Медицински факул-
тет во Скопје 

, Закон за изменување и дополнување на 
Законот за личното име — — — — — 

/ Одлука за согласност на Собранието на 
СРМ со Одлуката за утврдување висината 
и -начинот на обезбедување средства за 
солидарно остварување на задолжителни-
те видови на здравствена заштита на на-
селението на СР Македонија за 1986 го-
дина — — — — — — — — — 

/ Одлука за групно помилување по повод 
Новата 1986 година — — — — — — 

Одлука за помилување на осудени лица 

Уредба за утврдување на висината, на-
чинот и условите за остварување и испла-
тување на надоместокот на трошоците за 
превоз, исхрана и сместување на лицата 
во резервен состав повикани на Служба во 
територијалната одбрана — — — — 

/ Р е ш е н и е за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
општо стопан ски раб оти и пазар — — — 

/ Решение за разрешување од должноста на-
чалник на Бирото за претставки и пред-
лози во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 

/ Р е ш е н и е за разрешување од должноста 
советник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи 
и пазар — — — — — — — — 

/ Р е ш е н и е за именување главен републички 
здравствен инспектор — — — — — 

/ Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за урбанизам и заштита на човековата 
околина — — — — — — — -

/ Р е ш е н и е за разрешување од должноста 
директор на Архивот н а Македонија — 

' Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 100/85 од 15 ноември 1985 година 

Ј Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 226/85 од 27 ноември 1985 година 

Врз основа н а 'одлуките по одржаниот референ-
дум на самоуправните органи Јна ООЗТ Ловишта и 
фазанерија „Катланово", Н. суб. о. — Скопје, и 
ООЗТ Шумски резерват „Јасен", Н. суб. о. — Скоп-
је, кои се наоѓаат во "состав на Национални паркови, 
и ловишта, Н. сол. о. со ООЗТ - Скопје, бр. 03-169/85 
и бр. 02-3/7-2 .од 1985 година, како и решенијата 
на Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1203/85 и 1204/85, Национални паркови и ловишта 
— Скопје 

О Б Ј А В У В А 

дека од 1. I. 1986 година ООЗТ Ловишта и фазане-
рија „Катланово" се припојува кон ООЗТ Шумски 
резерват „Јасен" — Скопје. 

Сите права, побарувања и обврски на ООЗТ 
Ловишта и фазанерија „Катланово" —- Скопје, ги 
презема ООЗТ Шумски резерват „Јасен" — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за материјалното обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната 
војна — — — — — — — — — 1001 

Закон за дополнителна заштита на вое-
ните инвалиди — — — — — — — 1006 

'Закон за правата, обврските и одговор-
ностите на републичките органи во по-
глед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат. — — — 1012 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за јавните собири и јавните при-
редби - - - - - - - - - - 1017 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

Статутарна одлука , за измена и дополну-
в а њ а в а Републичката СИЗ за вработување 1024 

/ Одлука за стапката на придонесот од лич-
ниот доход за пензиското и инвалидското 
осигурување — — — — — — — 1025 

/ О д л у к а за утврдување на стапките на при-
донесот за заштита од градобијност за 
1986 година — — — — — — — 1025 


