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

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 400 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

147. 
Врз основа на член 72 од Деловникот на Прет-

седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на СРМ, на седницата одр 
жана на 14 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од член на Комисијата за по-
милување на Претседателството на СРМ по негово 
барање 

— Галип Дема, член на Советот на Републиката. 
2. За член на Комисијата за помилување на 

Претседателството на СРМ се имен>ва 
— Мети Крлиу, член на Советот на Републиката. 
3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-195 
14 март 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

148. 
Врз основа на член 13 и 26 од Законот за извр-

шување на Републичкиот буџет за 1988 година 
(„Службен весник на СРМ", број 48/87), а во врска 
со точка 2. 1. 5 (3) под II, Трет дел од Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ", број 43/85).. -Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 
1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средства за 

изградба и опремување на објекти што се од опил 
интерес за Републиката во 1988 година, по одделни 
корисници и намени, во вкупен износ од 1.300.000.000 
динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распоре-

дуваат на.-

1. Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена 
заштита 
— за изградба и опремување на 

објекти за здравствена заш-
тита на населението 200.000.000 дин. 

2. Републичка заедница за насоче-
но образование 
— за изградба и опремување на 

објекти од насоченото сред-
но образование 

3. Републичкиот комитет за кул-
тура 
— за заштита на спомениците 

во СРМ 
— адаптација и изградба на ма-

л ц и н с к и простор на НУБ 
„Климент Охридски" 

— за довршување на градбата 
на Историскиот архив во Ти-
тов Велес 

— за довршување на спомен-до-
мот на културата во Делчево 

4. Републички хидрометеоролошки 
завод 
— за реализација на Развојната 

програма 
5. Републичка самоуправна инте-

ресна заедница за социјална 
заштита 
— учество во изградба на па-

виљон во објектот — Демир 
Капија 

6. Републичка геодетска управа 
— опремување со електронски 

сметач 
7. Управа за заеднички работи при 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 
— купување на службени ста-

нови 
8. Републички завод за статистика 

— за реализација на Развојната 
програма 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука, освен 

средствата на точката 6 и 7 ќе се користат како 
учество на Републиката во финансирањето на раз-
војните програми. 

Член 4 
Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот се-

кретаријат за финансии, а според динамиката на 
приливот на средствата на Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество од оста-
натите учесници во финансирањето на програмите. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-603/1 
17 март 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

200.000.000 дин. 

120.000.000 ДИН. 

100.000.000 ДИН. 

25.000.000 ДИН. 

200.000.000 ДИН. 

30.000.000 ДИН. 

180.000.000 дин. 

11.000.000 ДИН. 

194.000.000 ДИН. 

40.000.000 ДИН. 
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149. 
Врз основа на член 83, став 1 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја („Службен весник на СРМ", бр. 43/81), а во врска 
со членот 5 од Законот за извршување на Републич-
киот буџет за 1988 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 49/87), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА 
И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-

ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помош-

та и на другите трошоци што им се доделуваат на 
лица за кои Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија дава согласност за прифаќање. 

Член 2 
При вселувањето и пријавувањето ка ј надлежни-

те органи на повратниците ќе им се исплатува во 
висина на еднократна помош износ од 17.100 дина-
ри по член на семејството. 
! 

Член з 
На повратниците по пријавувањето ка ј надлеж-

ните органи, секој месец во вид на времена мате-
ријална помош ќ е им се исплатува износ од-. 

а) 40.800 динари за носител на помошта, 
б) 20.800 динари за секој соуживател на помо-

шта, 
в) 40.800 динари за самец. 

( 

Член 4 
На повратниците секој месец ќе им се исплату-

ва надомест за струја, вода и ѓубретарина во износ 
ОД: 

а) 21.000 динари за носител на помошта и за 
самци, 

б) 14.000 динари за секој соуживател на помо* 
шта. 

Член 5 
На повратниците ќе им се исплатува еднократен 

износ за огрев за грејната сезона во висина до: 
а) 127.200 динари за семејство, 
б) 86.800 динари за самци. 

Член 6 
При вселувањето на повратниците ќе им се ис-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи, во износ од-. 

а) 10.300 динари за носител на помошта и самци, 
б) 7.700 динари за ^уживателите на помошта. 

Член 7 
На децата на повратниците, кои примаат време-

на материјална помош, за секоја учебна година ќе 
им се исплатува еднократен надомест за учебници и 
училишен Прибор ВО ИЗНОС ОД: 

а) 20.800 динари за ученици до V одделение, 
б) 26.000 динари за ученици од V до VIII одде-

ление. 

Член 8 
Надомест за трошоците за станарина на поврат-

ниците кои примаат материјална помош ќ е се испла-
тува во полн износ, според решението на Самоуправ-
ната интересна заедница за домување. 

Член 9 
На повратниците им се признаваат во полн из-

нос транспортните трошоци од Југословенската гра-
ница до местото на постојниот престој, согласно со 
Тарифата на Југословенската железница. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето БО „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применуЈа од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-623/1 
17 март 1988 година 

Скопје 

150. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

Врз основа на член 84, став 2 од Законот 33 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СР Македонија", бр. 43/81), а во 
врска со член 134, став 2 од Законот за девизно ра-
ботење |(,„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Изврш-
ниот совет на Собранието на 1СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА ЗА СТОКОВ-

НИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌАЊА ВО ПРВОТО 
ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за привремено користење на деви-

зи за потребите на општествените дејности и оп-
штествените организации од Републиката за стоков-
ни и нестоковни плаќања во првото тримесечје од 
1988 година („Службен весник на СРМ", бр. 6/88), 
членот 5 се менува и гласи: 

„Евиденцијата за правото на увоз и плаќање се 
врши преку системот на Стопанска банка — Здру-
жена банка — Скопје. 

Девизните средства од членот 1 на Одлуката ги 
обезбедуваат: 

— Стопанска банка — Здру-
жена банка — Скопје 1.190.000 $ или 54,7% 

— Југобанка — Основна бан-
ка — Скопје 890.000 $ ИЛИ 39,5Р/о 

— Љубљанска банка — Ос-
новна банка — Скопје 126.000 $ или 5,8% 

Вкупно: 2.175.000 ? или 100*>/е 

Член 2 
.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Потпретседател 
на Извршниот совет. 

Илија Фшшповски, е. р. 

Бр. 23-414/1 
18 март 1988 година 

Скопје 

151. 
Врз основа на член 175 став 1 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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА НАЗНАЧУВА-

ЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ 

Извршниот совет па Собранието на ,СР Македо-
нија дава согласност Зорица Цветановска, виши ре-
ферент за имотно-лраЕни работи во Геодетската уп-
рава Скопје, да биде назначена за републички инс-
пектор во Републичкиот пазаришен инспекторат. 

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

Бр. 17-473/2 
11 март 1988 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 
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152. 
Врз основа на член 175 став 1 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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија дава согласност Стојан Штерјов, пазаришен 
инспектор во Општинскиот секретаријат за стопан-
ство и труд на Собранието на општина „Гази Баба" 
Скопје, да биде назначен за републички инспектор 
во Републичкиот пазаришен инспекторат. 

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

Бр. 17-473/3 
11 март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

153. 
Врз основа на член 173 став з и член 176 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛР1ЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика се наз-
начува Јордан Мишовски досегашен помошник на 
претседателот на Комитетот. 

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

Бр. 17-594/1 
И март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

154. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ТРУД 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд повторно се назначува м-р Илија 
Рајчановски досегашен помошник на претседателот 
на Комитетот. 

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

Бр. 17-595/2 
и март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

155. 
Врз основа на член 173 став з и член 176 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ТРУД 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се назначува Деспот Буцевски, до-
сегашен помошник на претседателот на Комитетот. 

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

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 

Бр. 17-595/3 
11 март 1988 година 

Скопје 

156. 
Врз основа на член 9 став з од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/76, 25/79, 11 81 и 4/85), претседателот 
на Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА 

ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 
ВО 1988 ГОДИНА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
1988 година се определуваат од основата која се 
утврдува во висина на просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходната година од 
119.347 динари и изнесуваат: 

I група — 59.674 динари 
II група — 47.739 динари 

III група — 38.191 динари 
IV група — 29.837 динари 
V група — 23.869 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 08-03-1482 
10 март 1988 година 

Скопје Претседател 
на Републичкиот комитет 

за здравство и социјална политика, 
Милован Шиковски, е. р. 

157. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 ја-
нуари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 14 став 2 под а) и б), член 
15 под I и III и член 16 од Одлуката за условите, 
начинот и постапката за доделување на користење на 
градежно земјиште, донесена од Собранието на оп-
штината Македонски Брод на седницата одржана на 
23 април 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Маке-
донски Брод". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 139у87 од 4 ноември 1987 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на члено-
вите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната соглас-
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ност со уставното начело на еднаквост, со член 94 
став 2 и член 234 од Уставот на СР Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 14 
став 2 од оспорената одлука е предвидено право за 
доделување на градежно земјиште за изградба на се-
мејна станбена зграда да имаат полнолетни лица 
кои се државјани на СФРЈ и тоа: а) жители на Ма-
кедонски Брод и б) жители на општина Македонски 
Брод, од |Што произлегува дека од ова право се 
исклучуваат лицата кои живеат БОН општината. По-
натаму, Судот утврди дека во член 15 од оспорената 
одлука се предвидени основите за утврдување прио-
ритет за доделување на користење градежно земјиш-
те, при што во точките I и III е извршено различно 
вреднување на основите место на живеење и број на 
членови во потесното заедничко домаќинство, завис-
но од тоа дали лицата се жители на Македонски 
Брод или жители на поширокото подрачје на оп-
штината Македонски Брод. 

Согласно член 185 став 1 точка 17 од Уставот 
на СР Македонија и член 37 од Законот за градеж-
но земјиште ^„Службен весник на СРМ" бр. 10/79) 
општината е овластена да го уредува користењето на 
градежното земјиште и да ги утврдува условите, на-
чинот и пос! алката за доделување на тоа земјиште. 

Според мислењето на Судот, при определувањето 
на условите врз основа на кои се доделува ова зем-
јиште мора да се почитува уставното начело на 
еднаквост, како и одредбите на член 234 од Уста-
вот на СР Македонија, со кои се гарантира слобо-
дата на движењето и настанувањето. Притоа, Судот 
смета дека местото на живеење не може да се пред-
види како основен критериум врз основа на кој <ќе 
се утврдува приоритетот за доделување градежно 
земјиште, туку само како основ за утврдување прио-
ритет при еднакво исполнување на другите услови. 

Со оглед на тоа што во член 15 под I и III од 
Одлуката, се предвидени основи и" мерила со кои се 
прави разлика при доделување на градежно зем-
јиште за лицата што се жители на градот и на по-
широкото подрачје на општината Македонски Брод, 
Судот утврди дека овие одредби не се во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост утврдено во 
Оддел И став з алинеја 9 и член 234 од Уставот на 
СР Македонија. 

Исто така, Судот утврди дека одредбите од член 
14 под а) и б) од одлуката не се во согласност со 
уставното начело на еднаквост и со уставното право 
на слобода на настанувањето, затоа што предвидува 
да се изземат од правото на доделување градежно 
земјиште лицата кои не се жители на општина Ма-
кедонски Брод. 

5. На седницата Судот исто така, утврди дека 
член 16 од оспорената одлука предвидува лицата на 
кои еднаш им е доделено градежно неизградено 
земјиште и на кое изградиле индивидуална станбе-
на зграда да се исклучат од правото на доделување 
на друго градежно земјиште. 

Според член 94 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија граѓаните имаат право на сопственост на 
станбени згради и станови за задоволување на лич-
ните и семејните потреби. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај се 
исклучуваат од правото на доделување на градежно 
неизградено земјиште лицата на кои еднаш им е до-
делено такво земјиште без да им се даде можност 
да учествуваат на конкурсот и врз основа на предви-
дените критериуми да се утврди нивната конкретна 
станбена состојба, односно дали станбената зграда 
што ја изградиле ги задоволува личните и семејните 
потреби на тие лица, Судот утврди дека овој член 
од Одлуката не е во согласност со член 94 став 2 од 
Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 139/87 
27» јануари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

158. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Здружението на са-
мостојни автотакси возачи на град Скопје и Здру-
жението на граѓани ,„Радио-такси секција" во Скопје 
за оценување уставноста и законитоста на член 4 
од Одлуката за општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за градот („Служ-
бен гласник на град Скопје" бр. 11/85) и Решение-
то за определување највисоко ниво на цените на 
услугите за превоз на патници со автотакси возила, 
донесено од Извршниот совет на Собранието на град 
Скопје, на седницата одржана на 9 септември 1986 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

3. Здружението на самостојни автотакси возачи 
на град Скопје и Здружението на граѓани „Радио-
такси секција" во Скопје со предлог поднесен на 
Уставниот суд на Македонија поведоа постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актите озна-
чени во точката 1 од оваа одлука затоа што спро-
тивно на законот предвидуваат непосредна опште-
ствена контрола на цената на услугата за превоз 
на патници со такси автомобили. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 4 од 
оспорената одлука се утврдува превозот на патници 
со такси автомобили како услуга од интерес за гра-
дот, а со оспореното Решение се утврдува највисоко-
то ниво на услугите за превоз на патници со авто-
такси возила на град Скопје. 

5. Според член 12. 13 и 18 од Законот за систе-
мот на општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 
и 4 од Законот за општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/85) општествено-политичките заедници, 
меѓу кои и општината, односно нивните надлежни 
органи вршат општествена контрола на цените, а по 
исклучок можат да пропишуваат и мерки за непос-
редна контрола на цените, меѓу другото и со опреде-
лување највисоки цени односно највисоко ниво на 
цените. Согласно наведените законски одредби оп-
штината е овластена да ги утврдува видовите произ-
води и услуги од интерес за општината за кои мо-
же да презема мерки на непосредна контрола на 
цените, освен производите и услугите што со закон 
се утврдени како производи и услуги од интерес за 
федерацијата и републиката. 

Со оглед на тоа што превозот на патници со 
такси автомобили со Закон не е утврден како услу-
га од интерес за федерацијата и републиката, Су-
дот оцени дека неговото утврдување како услуга 
од интерес за град Скопје не е во несогласност 
со наведените законски одредби. 

Судот исто така, оцени дека не е во несогласност " 
со наведените законски одредби пропишувањето на 
највисокото ниво на цената на превозот на патници 
со такси-возила за град Скопје затоа што таквата 
мерка е предвидена во закон како една од мерките 
на непосредна контрола на цените. 

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

У. бр. 207/86 
27 јануари 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 
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159. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 27 јануа-
ри 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
' < 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 18 став 1 точка 2 алинеја 3 
од Правилникот за условите и начинот за решава-
ње на станбените потреби, донесен од работниците 
во Работната организација Болница за нервни и ду-
шевни болести „Бардовци" во Скопје, со референ-
дум одржан на 23 ноември 1985 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што пониското вреднување на станбениот 
статус на работникот кој живее кај своите родители 
во однос на станбениот статус на работник кој е но-
сител на станарско право или сопственик на стан е 
спротивно на уставното начело на заемност и соли-
дарност. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 18 
став 1 точка 2 алинеја 1 работникот кој е носител 
на станарско право или има стан во сопственост, кој 
е несоодветен е вреднуван со 60 бода, а работникот 

кој живее каЈ родителите со свое семејство и тоа во 
соодветен стан со 20 бода и работникот кој живее во 
несоодветен стан со 40 бода (алинеја 3 од истиот 
член). 

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за стан-
бени односи,, а имајќи го предвид уставното начело 
на заемност и солидарност утврдено во Оддел II 
став з алинеја 6 од Основните начела на Уставот 
на СР Македонија, Судот смета дека самоуправно 
право е на работниците да ги предвидат и вредну-
ваат основите и мерилата врз основа на кои ќе се 
утврдува редот на првенство за добивање на корис-
тење стан во општествена сопственост. 

Притоа, Судот и во конкретниов случај смета 
дека самоуправно право е на работниците, поаѓајќи 
од конкретните услови, да извршат вреднување на 
станбената состојба на работникот кој е носител на 
станарско право или сопственик на стан и работник 
кој живее кај своите родители или родителите на 
својот брачен другар. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспо-
рената одредба од Правилникот не е во несоглас-
ност со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 241/87 
27 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

120. 
Врз основа на член 136 од Уставот на /СЕМ, член 

586 од Законот за здружениот труд и член 6 од 
Самоуправната спогодба за обезбедување материјал-
на основа за создавање услови за вработување ин-
валидни лица во периодот од 19Ѕ6 до 1990 година, 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, основните 
заедници на пензиското и инвалидското осигурува-
ње, Републичката самоуправна интересна заедница 
за вработување и СИЗ за вработување ЕО општините 
и Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита (во натамошниот текст: учесни-
ците во спогодбата), склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ОСНО-
ВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВА-

ЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодбата се 

согласија да извршат зголемување на надоместокот 
за вработување по едно невработено лице за 1988 
година, согласно член 6 од Самоуправната спогод-
ба за обезбедување на материјална основа за соз-
давање на услови за вработување на инвалидни лица 
во периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 2 
Во согласност со член 1 од оваа спогодба учес-

ниците во спогодбата се согласија БО 1988 година да 
учествуваат во обезбедувањето на надоместокот за 
вработување по едно невработено инвалидно лице 
пријавено во СИЗ за вработување и тоа; 

1. основните заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурз^вање по еден вработен инвалид на тру-
дот, односно дете — инвалид на осигуреник со 
1500.000 динари; 

2. Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита по едно вработено лице со 
пречки во психичкиот и физичкиот развој корисник 
на социјална заштита или неосигурено лице по ниед-
на основа со 1500.000 динари; 

3. општинските самоуправни интересни заедници 
за вработување на секое вработено лице од точка 1 
и 2 од овој член кое пред вработувањето е пријаве-
но како невработено во СР13 за вработување, нај-
малку во висина од 500.000 динари. 

Член з 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02-667/1 
Скопје 

Учесници во Спогодбата: 

1. За Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, 
Киро Зрмановски, е. р. 

2. За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита, 
Аница Божиновска, е. р. 

3. За Републичката самоуправна интерес* 
на заедница за вработување, • 
Николина Цветковска, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

121. 
Б'рз основа на член 27-а од Законот за само-

управните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 
и 25/84), Собранието на Републичката заедница на 
културата, во согласност со Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на осноЕните организации на 
здружениот труд и од личен доход од работен однос 
за 1983 година преку кои се обезбедуваат средства 
на Републичката заедница на културата за задово-
лување на договорените заеднички потреби во обла-
ста на културата од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси на Републичката заедница на културата 
и тоа: 

— придонес од доход на основните организации 
на здружен труд <— 0,25°/с; 

— придонес од личен доход од работен однос — 
0,20%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од основното, 

средното насочено образование, ученичките и сту-
дентските домови и од социјалната заштита ќе пла-
ќаат придонес од личен доход од работен однос во 
висина од 50% од утврдената стапка во член 2, 
алинеја 2 на оваа одлука, односно ОДО'7о. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што 
г-ршат дејност и заштита на културните блага и од 
областа на сценско-музмчките дејности ќе плаќаат 
придонес од личен доход од работен однос во ви-
сина од 70*7(1 од утврдената стапка во член 2, али-
неја 2 на оваа одлука, односно 0,14%. 

Член 4 ш 

Обврзници на придонесот од доходот се основ-
ните организации на здружен труд од стопанството, 
распоредени со Одлуката за утврдување на стопан-
ските и вонстопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14*/77 и 18/80), во областа на дејностите 
од 01 до 11. 

Обврзници на придонесот од личен доход се ра-
ботниците кои остваруваат личен доход од работен 
однос од нестопанството распоредени со Одлуката 
за утврдување на стопанските и вонстопанските деј-
ности, во областите на дејностите од 12 до 14. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 0804-7/70 
28 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

акд. Крум Томовски, е. р. 

122. 
Врз основа на член 20 од Статутот на Репуб-

личката заедница на културата и согласно заклучо-
кот на Извршниот совет на Собранието на СРМ од 
19. V. 1987 година за реализација на Програмата на 
мерките и активностите за економско-финансиската 
консолидација на стопанството и банките во СР Ма-
кедонија, Собранието на Републичката заедница на 
културата, на седницата одржана на 1 март 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТУВА-
ЊЕ НА НЕУ ПЛАТЕНИТЕ ПРИДОНЕСИ НА РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од обврска за уплатување на 

неугшатените придонеси на Републичката заедница 
на културата за 1987 година, организации на здру-
жен труд кои Р1скажале загуби во работењето. 

Ослободувањето од обврската за уплата на не-
уплатените придонеси ќе се врши врз основа на 
доставено барање за ослободување, верифицирана 
програма за економско-финансиска консолидација 
или искажано непокриена загуба со завршната смет-
ка за 1987 година. 

Член 2 
Се овластува Службата на општественото книго-

водство да ја реализира оваа одлука. 

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

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

Бр. 0803-297/1 
4 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

акд Крум Томовски, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

123. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86) член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Здружена СИЗ за социјална заштита на град 
Скопје, Собранието на СГИЗ за социјална заштита на 
општина Гази Баба донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСР1ТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го уп-

латуваат Основните организации на здружениот труд 
од доходот како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за социјална заштита на општината 
Гази Баба ќ е изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесу-
ва 0,85°/о. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%, 
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Член 4 
Висината на стапката на придонесот од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
ќе изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-173 од 24 март 1987 
година за утврдување висината на стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општина Гази Баба за 1987 
година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

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

Бр. 02-143 
16 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Тони Белковски, е. р. 

124. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86) член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Здружена СИЗ за социјална заштита на град 
Скопје, Собранието на СИЗ за социјална заштита на 
општина Карпош донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОП-

ШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го уп-

латуваат Основните организации на Здружениот труд 
од доходот како приход на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Кар-
пош ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесу-
ва 0,85%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од самостој-

но вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе 
изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-173 од 24 март 1987 
година за утврдување висината на стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општина Карпош за 1987 го-
дина. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

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

Бр. 02-143 
16 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Аргинула Санева, е. р 

125. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86), член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Здружена СИЗ за социјална заштита на град 
Скопје, Собранието на СИЗ за социјална заштита 
на општина Кисела Вода донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го уп-

латуваат Основните организации на здружениот труд 
од доходот како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за социјална заштита на општината 
Кисела Бода ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесу-
ва 0,85%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
ќе изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

пува да важи Одлуката бр. 02-173 од 24 март 1987 
година за утврдување висината на стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општина Кисела Вода за 1987 
година. 
I 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-143 
16 март 19Ѕ8- година 

Скопје 
Претседател, 

Ташко Минчевски, е. р. 

126. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („СлЈокбен весник на СРМ" бр. 9/86), член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Здружена СИЗ за социјална заштита на 
град Скопје, Собранието на СИЗ за социјална за-
штита на општина Центар донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го уп-

латуваат Основните организации на здружениот труд 
од доходот како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за социјална заштита на општината 
Центар ќе изнесува 0,25%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од ^стопанство ќе изне-
сува 0,85%. 

Член з 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
ќе изнесува 1%, 
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Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-173 од 24 март 1987 
година за утврдување висина!а на стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општина Центар за 1987 го-
дина. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-143 
16 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Јегени Бесник, е. р. 

127. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86), член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Здружена СИЗ' за социјална заштита на 
град Скопје, Собранието на СИЗ за .социјална за-
штита на општина Чаир донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го 

уплатуваат Основните организации на здружениот труд 
од доходот хако приход на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Чаир 
ќе изнесува 0,25%, 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од. личен 

доход од работен однос од ^стопанство ќе изне-
сува 0,85%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 
Висината на стапката на придонесот од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
ќе изнесува 1%. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-173 од 24 март 1987 
година за утврдување висината на стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општина Чаир за 1987 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

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

Бр. 02-143 
16 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Михаил Левенски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ~~ 
ШТИП 

128. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 136 став 1 точка 6 од Статутот 
на Општинската заедница за здравствена заштита, 
Собранието на Општинската заедница за здравстве-
на заштита — Штип, на седницата одржана на 25 
февруари 1988 година, со рамноправно одлучување, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУШАЛ-
НИОТ ИЗНОС ПО ДОМАЌИНСТВО И ПАУШАЛЕН 
ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ОД РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-

НОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА — 
ШТИП ЗА 1988 ГОДИНА 

I 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со 

средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, здружуваат средства за здравствена зашти-
та 25% од катастарскиот доход и паушалниот из-
нос од 13.000 динари по домаќинство годишно. 

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност, 
а немаат сопствена земја, здружуваат средства за 
здравствена заштита од 50.000 динари по член на 
домаќинство годишно. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, со примена од 1 јануари 1988 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 06-9/14 
25 февруари 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р, 

129. 
Врз основа на член 42 став 1 точка Д од Зако-

нот за здравствена заштита и член 82 од Статутот 
на Заедницата, Собранието на Општинската заедница 
за здравствена заштита — Штип, на седницата одр-
жана на 25 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурените лица се определува и тоа: 
1. — 21.500 динари во случај на смрт на деаге до 

едногодишна возраст; 
2. — 34.100 динари во случај на смрт на дете 

над едногодишна возраст до седумгодишна возраст; 
3. — 47.000 динари во случај на смрт на дете 

над седум до петнаесет годишна возраст; 
4. — 61.000 динари во случај на смрт на корис-

ниците на здравствена заштита на возраст над 15 
години. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор 

од подрачјето на Општинската заедница за здрав-
ствена заштита се исплатува според Одлуката на 
Општинската заедница за здравствена заштита каде 
што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа 
е поповолно 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите 

на неговото семејство им припаѓа надомест за по-
смртна помош во висина на последниот едномесечен 
износ на основата на надоместокот на личниот до-
ход, односно едномесечна последна пензија, матери-
јално обезбедување или привремениот надоместок 
при што се зема предвид заштитниот додаток што 
се исплатува со пензијата како и додатокот на ин-
валидноста што се исплатува со инвалидската пен-
зија по прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување, 



25 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 — Стр. 201 

Член 4 
Ако заколот на осигурено лице го изврши ра-

ботна или друга организација, на истата и припаѓа 
надоместок на трошоците за закоп во висина на 
стварно извршените трошоци. 

Член 5 
Надоместокот на трошоците за превоз за телото 

на починатиот корисник, кој претходно е упатен на 
лекување во здравствена организација надвор од 
подрачјето на Заедницата, се определува и испла-
тува во висина на стварно направените трошоци. 

Член 6 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нуга да важи и Одлуката за висината на надоместо-
кот на трошоците за закоп на осигурено лице број 
06-5'5 од 30 декември 1986 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-9/16 
25 февруари 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р. 

130. 
Врз основа на член 42 став 1 точка В од Законот 

за здравствена заштита и член 75 од Статутот на 
Собранието на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Штип, на седницата одржана на 25 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварувањето на здравствената заштита во 

друго место, надвор од подрачјето на Општинската 
заедница за здравствена заштита •— Штип, осигуре-
ните лица имаат право да ги користат средствата 
на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и 
втора класа во железничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин определен во 
претходниот став на име трошоци за патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во висина на 
остварените трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 2.000 динари на подрачјето на Социјалистичка 
Република Македонија; 

— 4.000 динари ако се упатува во друга репуб-
лика односно покраина. 

За децата до 9 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во гисина од 507о од износот 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-

стување од точка II на оваа одлука се исплатува во 
полн износ во случај кога патувањето и престојот 
трае подолго од 12 часа Кога патувањето и пре-
стојот трас помалку од 8 часа, надоместокот на 
трошоците за исхрана и сместување не се исплатува, 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-9/17 
25 февруари 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р. 

131. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за здравство и здрав 
ствено осигурување и член 31 од Статутот, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Штип, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците ;— корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружен труд во здравството — 
даватели на услуги, одржана на 25 февруари 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КА-
ТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС 

ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување за по-

стојан паричен износ за 1988 година се плаќаат 
и тоа: 

1) за учениците во стопанство односно за учени-
ците во училиштата за квалификувани работници, 
во кои покрај училишната се изведува и практична 
настава во работната организација училиштата или 
приватниот работодавец, во износ од 688 динари 
мсссчно за целосна здравствена заштита; 

2) за ученици односно — студенти — странски 
државјани кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата доколку со ме-
ѓународната спогодба не е определено поинаку, ве 
износ од 6.202 динари месечно за целосна здрав-
ствена заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, и кои на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 688 динари месечно за 
целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на На-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 6.202 динари месечно,-

5) за членовите на семејствата на југословенските 
државјани во странство кои не се здравствено оси-
гурени со прописите на земјата во која работат или 
според меѓународната спогодба, а пред стапување ве 
работен однос во странство имале живеалиште на 
територијата на оваа заедница, во износ од 6.202 
динари месечно по член; 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука 
и логорување, во износ од 688 динари месечно за 
целосна здравствена заштита ; 

* 7) за липа припадници на територијалната еди-
ница, припадници на цивилната заштита за време на 
извршување задачи на територијалната одбрана, во 
износ од 688 динари месечно на име придонес за 
случај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести; 

8) за учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на практич-
ната работа во врска со наставата, во износ од 688 
динари месечно на име придонес за несреќа на ра-< 
бота и заболување од професионални болести: 

9) за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 688 динари 
месечно и тоа на име придонес за здравствено оси-
гурување во случај несреќа на работа и професио-
нални болести,-
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10) за лица припадници на доброволни органи-
зации на противпожарна заштита, во износ од 516 
динари месечно на име придонес за здравствено 
осигурување во слЈ^чај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести,-

11) за земјоделците кои го здружиле своето зем-
јиште со основни организации на здружен труд, во 
износ од 4.128 динари месечно за целосна здравстве-
на заштита. 

Член 2 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
и другите општи акти на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Штип. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1988 година. 

Бр. 06-9/18 
25 февруари 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р. 

132. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници за здравство и 
здравствено осигурување и член 138 од Статутот, 
Собранието на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Штип, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 25 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на парич-

ниот надоместок за чување и негување на душевно 
болни осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
На осигурените липа душевно болни, сместени 

на лекување во душевни болници или на осигурени-
ци кои ќе имаат потреба од такво лекување при 
сместување во домашни услови за чување и нега им 
се определува паричен надоместок во месечен износ 
од 50.000 динари. 

Паричниот надоместок од претходниот став сс 
исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува 
и негува. 

Член з 
Правото од ччен 2 на оваа одлука се остварува 

со писмено барање на странката и мислење на Ко-
мисијата на лекари — вештаци на Општинската за-
едница за здравствена заштита — Штип. 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на паричниот 
надоместок за нега на душевно болни осигуреници, 
број 06-5/6 од 30 декември 1986 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-9/19 
25 февруари 1988 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ПРИЛЕП 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката на Општинската СИЗ 
за физичка култура — Прилеп, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/88, се потпаднала греш-
ка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Одлуката за утврдување на стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за физичка култура 
>— Прилеп и за здружување на средства во Репуб-
личката СИЗ за физичка култура во 1987 година 

Во диспозитивот на Одлуката, во член 2 и член 
5 наместо годината" 1987 треба да стои 1988 година, 
а наместо зборовите „14 април — Скопје" треба да 
стојат зборовите „24 декември — Прилеп". 

Од СИЗ за физичка култура — Прилеп 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Пајазит Мајмира од 
Скопје, против тужениот Дилавер Пајазит од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужениот Дилавер Пајазит од Скоп-
је, ул. „Петар Манџуков" бр, 203-а, а сега во стран-
ство, по објавувањето на овој оглас во рок од 30 
дена, да ја достави својата сегашна адреса на жи-
веење. 

Доколку тужениот, не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II <— Скопје, П. бр. 
3725/87. (38) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Пакизе Алијевиќ од 
Скопје против тужениот Музафер Алијевиќ од Скоп-
је, ул. „Волт Дизни" бр. 6, а сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Музафер Алијевиќ од 
Скопје, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен ста 
рател кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр 
3726/87. (39) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Шахе Дурмиши од 
Тетово', ул. „И. Р. Лола" бр. 83, против тужениот 
Дурмиши Дурмиш од е. Селце, а сега со непозната 
адреса. 

Бидејќи тужениот Дурмиши Дурмиш е со не-
позната адреса на живеење, се повикува истиот да 
се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во судот, да достави адреса или овласти пол-
номошник кој ќе го« застапува во оваа постапка. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални рабо-
ти — Тетово ќе му постави привремен застапник 
кој ќе го застапува во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 230/88. 
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Пред Општинскиот суд во Тетово се »оди пос-
тапка за физичка делба по предлог на предлагачот 
Ристоски Мите од Тетово, против противниците Ми-
лошезски Илија од е. Теарце и Бошковски' Благоја 
од е. Теарце сега со непозната адреса во Белград. 

Се повикува Бошковски Благоја од е. Теарце, 
ссга со непозната адреса во Белград да ое јави во 
рок од зо дена пред овој суд, да ја достави својата 
адреса или, пак, постави полномошник. Во спротив-
но по истекот на овој рок, на истиот ќе му се пос 
тави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во' Тетово, ВПС, бр. 528/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за сопственост по предлог на тужителот Даут 
Мемет Јахја од Тетово, ул. ,.19 Ноември" бр. 36, 
против тужените Умер Абедин Јахја и Ќамил Абе-
дин Јахја, двајцата од Тетово, сега со непозната ад-
реса во странство. Вредност на спорот 100.000 ди-
нари. 

Се повикуваат тужените Умер Абедин Јахја и 
Ќамил Абедин Јахја да се јават во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот пред Општинскиот суд 
во Тетово или да одредат свој полномошник кој што 
ќе ги штити нивните интереси во постапката. 

По истекот на рокот, на тужените (ќе им биде 
поставен привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово кој ќе ш штити нивните 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1229/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за надомест на штета по тужбата на тужи-
телот Анѓелко Златевски од е. Вратница против ту-
жените Урош и Даринка Матовски двајцата од е. 
Вратница, сега со непозната адреса во САД. 

Се повикуваат тужените Урош и Даринка Ма-
товски да се јават пред судот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или да одредат полномош-
ник кој што (ќе ги штити нивните интереси во пос-
тапката. Доколку во овој рок не се јават, ќе им 
биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работи во Тетово, за да ги штити нивни-
те интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1663/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за физичка делба по предлог на предлагачот Бла-
жески Вељо од е. Јегуновце против противниците 
Блажевска Стојанка и Блажевски Петко, а сега со 
непозната адреса во Јужноафриканоката Унија — 
Африка. 

Се повикува противникот Блажевски Петко од е. 
Јегуновце, а сега со непозната адреса во Јужно-
африкан ската УниЈа — Африка, да се јави во Оп-
штинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или во истиот рок да одре-
ди свој (полномошник. 

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово, ќе 
му биде одреден привремен застапник кој пред су-
дот ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 91/88. 

Пред слој суд се води постапка по тужбата на 
тужителот Драго Петров Димовски од Тетово про 
гив тужениот Енвер Меваип Рецепи од е. Џепчиште, 
а сега со непозната адреса. 

Се повикува лицето Енвер Меваип Рецепи од е 
Џепчиште, а сега со непознато место на живеење, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена по објавувале на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник. Во спротив 

но судот ќе постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 298/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за надомест на штета, по тужбата на малолет-
ниот тужител Фетаи Азем, застаруван од неговиот 
татко Фетаи Лазан од Гостивар против тужениот 
Xакику Нафи од Гостивар, ул. „Боге Велиновски" 
бб, моментално во Австрија со непозната адреса. 
Вредност на спорот 400.000 динари. 

Се повикува тужениот Хакику Нафи да се јави 
во судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или да ја соопшти својата адреса. Б'о спротив-
но на тужениот ќе му се постави за привремен 
застапник Фидани Шоип од Гостивар кој ќе го зас 
тапува во овој спор до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1349/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, по пред-
метот П. бр. 367/87, е заведена тужба на тужител-
ката Даринка Здравкова, родена Илова, од Кава-
дарци, булевар „Цветан Димов" зграда Т. бр. 2/8, со 
полномошник адвокатот Наќо Поп Ангелов, адвокат 
од Кавадарци, против тужениот Страшо Здравков на 
работа во Австралија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Страшо Здравков, на при-
времена работа во Австралија, со непозната адреса, 
да се јави во судот и да достави точна адреса или 
да определи полномошник кој што ќе го застапува 
по овој спор во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. 

Во спротивно, судот ќе му го постави за прив-
ремен застапник Томе Спанџов, адвокат од Кавадар-
ци, ул. „Пано Мударов" бб, кој ќе се грижи за не-
говите права и интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 364/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип поведена е пос-
тапка за долг по предметот П. бр. 885/85 од тужите-
лот СИЗ за комунална дејност и патишта — Штип, 
против тужениот ѓорѓиев Трајче од Штип, ул. „Ни-
команска" бр. 14. Вредност на спорот 44.740 динари. 

Се повикува тужениот Ѓорѓиев Трајче да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или, пак, некое друго лице што знае за 
неговата адреса, или да определи полномошник. Во 
спротивно, ќе му биде одреден привремен застапник 
во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
неговите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 885/85. 

Пред Општинскиот суд во Штип се води постап-
ка за исполнување на договор по предметот П. бр. 
359/86 од тужителот Љубомир Николовски од Скопје 
против тужените Синев Зоран од Штип, ул. „Кирил 
и Методиј" бр. 11 и Хасан Куртановиќ од Тутик, 
ул. „Спортска" бр. 13. Вредност на спорот 210.000 
динари. 

Бидејќи тужениот Синев Зоран од Штип се нао-
ѓа во странство со непозната адреса, се повикува во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави пред судот или некое друго лице што ја знае 
неговата адреса да му ја соопшти на судот, или пак, 
тужениот да определи полномошник. Во спротивно, 
на тужениот Синев Зоран ќе му се постави привре-
мен застапник во смисла на член 84 од ЗПП, што 
ќе се грижи за неговите права и должности во 
одлучувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 359/86. 



Стр. ,204 — Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 март 1988 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 22 од 19. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-610-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и проширувањето 
на дејноста со следните податоци: Се запишува про-
мената на фирмата на Р. О. Центар за згрижување 
на стари и изнемоштени лица „13 Ноември", Скопје 
ул. „4 Јули" бр. 129, Горче Петров, и во иднина Ќе 
гласи-. Р. О. Геронтолошки центар — „13 Ноември" 
— Скопје, со целосна одговорност, ул. „4 Јули" бр 
129, Ѓорче Петров V. 

Се запишува проширувањето на основната деј-
ност: 

— 130120 — амбулантно-поликлиничка и здрав 
ствена заштита; 

— 130131 — стационарна здравствена заштита и 
— 130132 — медицинска рехабилитација. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

22/88. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со. реше-
нието Срег. бр. 48 од 18. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-694-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за средно насочено образо-
вание „Злате Малакоски", Ц. О , Гостивар, ул. „Бо-
рис Кидрич'' бр. 167, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник ѓорѓиески Мојсе, дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Бибоски Стан-
ко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
48/88. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1282 од 14. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-961-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно нази-
вот на лицето овластено за застапување со следните 
податоци: Се запишува промената на фирмата од-
носно називот на Заводот за унапредување на пре-
дучилишното и основното образование и воспитува-
ње „Гостивар", Ц. О, Гостивар, ул. ..Браќа Гиноски" 
бр. 45 и во иднина ќе гласи.- Завод за унапредување 
на предучилишното и основното образование и вос-
питување ».Гостивар" за општините Гостивар и Де-
бар, Ц. О., Гостивар, ул. „Браѕќа Гиноски" бр. 45. 

Се брише досегашниот застапник Снопче Џема-
ледин, в. директор, а се запишува новиот застап-
ник Милчески Јосиф, директор, со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1282/87. (5) 

вање, а се запишува новиот застапник Миланов Бла-
же, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1613/87. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1534 од 14. XII 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1247-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централната училишна кујна „Наше 
дете" — Кавадарци, со следните податоци.- Се бри-
ше досегашниот застапник Стојко Ставров Бојков, 
раководител, а се занишува новиот застапник Јован 
Митрев Стојановски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1534/87. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 37 од 14. Т. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-439-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „Христијан Карпош", 
со Ц. О., Куманово, со следните податоци: Се бри-
ше, досегашниот застапник Јаневиќ Трајан, директор, 
а се запишува новиот застапник Јовановски Круме, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
37/88. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 38 од 14. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-411-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Централното основно училиште „11 Октом-
ври", Ц. О., Куманово, ул. „Тодор Велков", бр. бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Душановски Наско, в. д. директор, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Младе-
новски Круне, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
38/88. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1515 од <19. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-4200-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар- промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Толи Зорду-
мис" Ц. О. Куманово, ул. „Боро Прцан" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Трајковска Божа, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Никола Ракиќ, ди-
ректор на училиштето, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1515/87. (11) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реите-
нието Срег. бр. 665 од 14. V. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-961-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Заводот за унапредување на предучилишно 
то и основното образование и воспитание „Гостивар", 
Ц. О. Гостивар, ул. „Браќа Гиноски" бр. 45, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Наумовиќ Живко, директор, а се запишува новиот 
застапник Снопче Џемаледин, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 
665/87. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1624 од 29. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-728-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Карпош", Ц. 
О., е. Умин Дол, Куманово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Ракиќ Никола, 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Јовановски Небојша, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1624'87. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше 
нието Срег. бр. 1613 од 28. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр, 2-2151-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Транспортната задруга „Слога Транс" 
Р. О — Кавадарци, ул „Едвард Кардељ" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Мирчевски Слободан, в, д. директор, без ограничу-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 14 од 18. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. з-1769-О-О-О, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за култура, Ц. О., Неготино ул. „Јане Сандан-
ски" бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Ташев Илија, претседател, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Бунаров 
Ристо, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
14/88. (13) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 15 од 13. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1710-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за физичка култура, Ц. О., Неготино 
ул. „Јане Сандански" бб., со следните податоци 
Досегашниот застапник Јовановиќ Костадин, прет-
седател на Извршниот одбор се брише, а се запи-
шува новиот застапник Бунаров Ристо, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
15/88. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1324 од 23. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-186-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Централното основно училиште „Гоце Дел-
чев", Ц. О., н. Антигона, Неготино, со следните по 
датоци: Се брише досегашниот застапник Николова 
Цвета, директор, а се запишува новиот застапник 
Караев Јован, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1324/87. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 18 од 21. I. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-32-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Заводот за заштита на спомениците на кул-
турата на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. „Макарие 
сачковски" бр. 8, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Афродита Талевска, в. д. ди-
ректор, а се запишува Живко Телевски, директор, 
неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
18/88. 1 (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1558 од 24. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1229-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за физичка култура, Ц. 
О. Скопје, ул. „Железничка" бб, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник д-р Димит-
рија Поповски, декан без ограничувања, а се за-
пишува новиот застапник д-р Горѓи Спасов, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1558/87. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1535 од 23. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1876-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Детскиот дом „11 Ок-
томври", Ц. О., Скопје, ул. „Васил ѓорѓов" бр. 25, со 
следните податоци : Досегашниот в. д. директор Ста-
ниславски Душан, се запишува како директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1535/87. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1643/87 од 5. I. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ѕидаро-фасадерската задруга „Соли-
тер", Р. О., Скопје, ул. „Цветан Димов" бб барака 3 
Бутел II, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Аземовска Надежда, в. д. директор, 
а се запишува новиот застапник Николовски Трпе, 
в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1643/87. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1537 од 18. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-238-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Автосообраќајниот училишен центар „Боро 
Петрушевски", Ц. О., Скопје, со следните податоци: 
Се запишува проширувањето на споредната дејност 
СО: 

120190 у— останато образование — обука на кан-
дидати за управување со моторни возила од „Б" ка-
тегорија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1537/87. (17> 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1644 од 31. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1631-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ, Скопје, ООЗТ Основно училиште „Доситеј 
Обрадовиќ", Скопје, ул „Ферид Бајрам" бр. 30, со 
следните податоци : Се брише досегашниот застап-
ник Стојевски Петре, В. Д индивидуален работово-
ден орган, а се запишува новиот застапник Костади-
новски Павле, индивидуален работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1644/87. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1607 од 25. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1085-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Градежниот институт 
„Македонија", Ц. О., Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 52, 
со следните податоци: Досегашниот в. д. директор 
Кедиоски Драган се запишува како директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1607/87. (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 8 од ѕ. I. 1988 година, на регис-

. тарска влошка бр. 1-1589-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на СОЗТ Универзитетски центар за ме-
дицински науки, Скопје, ул. „50 Дивизија" 6, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
проф. д-р Илија Васков, претседател на колегијал-
ниот работоводен орган, а се запишува новиот зас-
тапник прим.' д-р Коста Дохчев, претседател на ко-
легијалниот работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
8/88. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1550 од 16. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-1948-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно на-
зивот со следните податоци: Се запишува промена-
та на фирмата односно називот на Градската заед-
ница на авто мото друштвата — Скопје, Работна за-
едница на градската заедница на авто-мото друштва-
та — Скопје, Н. Сол. О., и во иднина ќе гласи: 
Градски сојуз на авто-мото друштвата — Скопје, Ра-
ботна заедница на Градскиот сојуз на авто-мото 
друштвата, Н. Сол. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" 
бр. 51. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1550/87. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1191 од 14. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-888-2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ организирање и 
конституирање во РО со следните податоци: Се за-
пишува бришењето на Основната организација на 
здружен труд — Факултет за драмски уметности, О. 
Сол. О., Скопје, „Карпош II" бб, во состав на Факул-
тетот за музичка и драмска уметност со ограничена 
солидарна одговорност на ООЗТ, Скопје, ул. „Питу 
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Гули" бр. 2, поради престанок и организирање и 
конституирање во РО Факултет за драмски уметно-
с т , СКОЛЈС, со целосна одговорност, ул. „Руѓер Бош-
ковиќ" Карпош II бб, барака. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1191/87. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1190 од 14. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-2178-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на РО без ООЗТ под 
фирма: Работна организација Факултет за драмски 
уметности — Скопје, со целосна одговорност, ул. 
„Руѓер Бошковиќ" Карпош II бб, бараки. 

Работната организација е организирана со само-
управна спогодба за промена во организирање од 
2. XII. 1987 година и 3. XII. 1987 година. 

Основни дејности.- 120146 — уметнички академии 
и факултети. 

РО ги има сите овластувања во правниот промет 
со трети лица во рамките на запишаната дејност — 
застапува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување е ред. проф. 
Александар Алексиев, декан, кој ја застапува работ-
ната организација во границите на запишаните деј-
ности и овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 
1190/87. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1549/87 од 19. I. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-590-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Коста Рацин", 
Ц. О., е. Брвеница, Тетово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Јовановски Паскал, 
директор, а се запишува новиот застапник Котевски 
Трајан, в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1549/87. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1343 од 18. XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-764-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Јосип Броз 
Тито", е. Желино, Тетовско, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Мендуф Алили, 
директор, а се запишува новиот застапник Музафер 
Рамадани, в. д. директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1343/87. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1526 од 30 XII. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-18-2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ со следните по-
датоци: Се запишува бришењето на Основната орга-
низација на здружен труд „Трикотажа", Скопје Ѓор-
че Петров, ул. „Виа Игнација" бр. 4, во состав на 
Земјоделската задруга „Кочо Рацин" — е. Лазаропо-
ле, со целосна одговорност, поради здружување во 
Работна организација за производство и промет „Ма-
кедонски ракотворба Скопје, со Ц. О., ул. „Парти-
зански одреди" бр. 125. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срсг. бр. 
1526/87. (30) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Спорт-
ско друштво „Вардар" — Неготино" се огласува за 
неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Фуд-
балски клуб „Братство" — е. Теново — Тетово" се 
огласува за неважен. (1457) 

Загубените тркалезен печатни четвртаст штембил 
под назив: „Месна заедница „Горно Коњари", е. Г. 
Коњари" се огласуваат за неважни. (1458) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Оригинален список за увезување на предмети за 
домаќинство, издаден од Царинарница — Скопје на 
31. VIII. 198/ година на име Борислав Витановски, 
Скопје. (1490) 

Возачка дозвола бр. 992 на име Сејфула Елези, 
е. Пирок, Тетово. (1491) 

Работна книшка на име Живко Ристиќ, Кума-
ново. (1504) 

Работна книшка на име Нада Стефаноска, Охрид. 
Работна книшка на име Трајковска Валентина, 

нас. Градско, Титов Велес. (1512) 
Работна книшка на име Момчиловиќ Јово, нас. 

' Чашка, Титов Прелее. (1520) 
Потврда за регистрација на моторно возило бр. 

36/77 за регистрација на патничко моторно возило 
„Одел Рекорд — 1700", издадено од Царинарница — 
Скопје на име Данчо Димовски, Скопје. (1539) 

Работна книшка на име Османоски Ариф, ул. 
„Беровска" бр. з, Прилеп. (1542) 

Работна книшка на име Драгица Вујиќ, Охрид. 
Воена книшка на име Љупчо Бетоски, Струга, 
Воена книшка на име Далипов Енвер, Титов 

Велес. (1555) 
Воена книшка на име Мите Пешов, Гевгелија, 
Воена книшка на име Муран Цека, Тетово, 
Работна книшка на име Невзат Фејзули, Гости-

вар. (1579) 
Работна книшка на име Јусуф Алијевиќ, Гости-

вар. (1580) 
Тековна сметка бр. 1550-2841-2 и чекови од бр. 

1375372 до 1375380, издадени од Југобанка — Основ-
на банка — Скопје на име Ване Ацев, Скопје. (1581) 

Работна книшка на име Есмина Балота, Скопје. 
Работна книшка на име Бране Спасиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Ристо Ангеловски, Ку-

маново. (1594) 
Воена книшка на име Демири Мусли, е. Ларце, 

Тетово. (1599) 
Работна книшка на име Меметали Алити, Тетово. 
Воена книшка на име Ведат Истрефи, е. Горно 

Татеши, Струга. (1622) 
Работна книшка на име Златко Левков, Кочани. 
Чекови ОД бр. 1195975 ДО 1195977, издадени ОД 

Југобанка — Гостивар на име Боислав Јосифовсќи, 
Скопје. (1644) 

Работна книшка на име Грозде Каранфилоски, 
Куманово. (1649) 

Работна книшка на име Маре Јосифоска, Охрид. 
Воена книшка на име Рахман Дервиши, е, Ли-

вада, Струга (1654) 
Работна книшка на име Димитар Ѓорѓијев, Штип. 
Тековна сметка бр. 80710/22-15-50-15277-3 и че-

кови бр. 1345869—1345870, издадени од Југобанка - -
Кочани на име Стаменков Моне, Кочани. (1671) 

Уверение за увоз на опрема бр. 11-789 од 24. И. 
1987 година, издадено од Собранието на општина 
Чаир —- Скопје на име Амет Асан, Скопје. (874) 

Потврда за престој во Франција, издадена од 
Управата на градот Лион област Рони на име Елези 
Локман, ул. „Солунска" бр. 25, Скопје. (998) 

Работна книшка на име Оливер Руменоски, 
Охрид. (878) 

Работна книшка, издадена на име Анчев Љубе, 
Титов Велес. (880) 

Тековна сметка бр. 15-50-030268 на име Јовче 
Павлоски, ул. „145" бр. 37, Гостивар. (884) 

Работна книшка на име Куши Салиу, Струга. 
Работна книшка на име Стефан Шутеноски, 

Струга. (931) 
Работна книшка на име Есат Јашари, Тетово. 
Работна книшка на име Марија Јанева, Штип. 

, Работна книшка на име Јосип Митиќ, Штип. 
Чекови од бр. 1106867 до 1106870, издадени од 

Југобанка — Основна банка — Скопје на име Гор-
дана Стојановска, Скопје. (954) 
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Работна книшка на име Сунчица Пешиќ, Кума-
ново. (964) 

Работна книшка на име Зоран Аврамови^, Ку-
маново. (965) 

Работна книшка на име Велика Младеноска, 
Охрид. (967) 

Работна книшка на име Димитар Здравески, 
Охрид. (968) 

Работна книшка на име Абдула Рамадани, Струга. 
Работна книшка на име Адем Биљаљи, Тетово 
Работна книшка на име Мира Тодо,рова, ТИТОЕ 

Велес. (1011) 
Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река" 

— Валандово на име Симо Георѓиев, Валандово. 
Работна книшка на име Марија Атанасова, Дел-

чево. (1028) 
Работна книшка на име Анче Тренкова, Кочани. 
Работна книшка на име Ристо Мицев, Виница 
Работна книшка на име Сузана Ѓорѓиева, Ра-

довиш. (1034) 
Фактура за Т-14, издадена од ,,Аутомакедонија" 

— Битола на име Зеќир Демир, ул. бутелски венец" 
бр. 25, Скопје. (1039) 

Работна книшка на име Димитроска Мери, ул 
„Вера Циривири" бр. 10, Прилеп. (1042) 

Работна книшка на име Наширет Речи, Охрид. 
Работна книшка, издадена на име Мустафоски 

И смаил, е. Плаоница, Македонски Брод. (1048) 
Работна книшка на име Зухриет Зиба, Струга 
Работна книшка на име Екрем Рама, Штип 
Сервисна книшка бр. 391791, издадена од ООЗТ 

„Промет и сервис" — Скопје на име Јован Череп-
налковски, Скопје. (1115) 

Тековна сметка бр. 17663/43 и загубените чеко-
ви ОД бр. 9453826 ДО 9453830 И ОД бр. 7883073 ДО 
7883080, издадени од Стопанска банка — Основна 
банка — Скопје на име Благоја Атанасовски, Скопје. 

Работна книшка на име Драги Трајовски, 
Скопје. (И31) 

Работна книшка на име Јовица Михајловик, 
Куманово, (1135) 

Работна книшка на име Мазар хМаксути, Струга. 
Воена книшка на име Бајрам Ајрули, е. Каме-

њане, Тетово. (1141) 
Воена книшка, издадена на име Дашмир А)дари, 

е. Дебреше, Гостивар. (1152) 
Работна книшка на име Муфрет Мустафаи, Гос-

тивар. (1156) 
Работна книшка на име Авни Муслији, Куманово. 
Лична карта на име Мазар Максути, е. Г. Тате-

ши, Струга. (1178) 
Воена книшка на име Мазар Максути, е. Г. Та-

теши, Струга. (1179) 
Работна книшка на име Мазар Максути, е. Г. Та-

теши, Струга. (1180) 
Свидетелства за I, И, III, IV година и диплома 

за завршена Гимназија, издадени од УЦСО „Јосип 
Броз Тито" — Ресен на име Ми дојковска А. Мери, 
ул. „Ленинова" б(р. 54, Ресен. (1183) 

Работна книшка, на име Салиев Рамадан, ул. 
„Бл. Горев" бр. 127-3/9, Титов Велес. (1185) 

Работна книшка на име Шемси Арифи, Гости-
вар. (1210) 

Работна книшка на име Димитар Коцев, Штип, 
Воена книшка бр. 068264, издадена од ОНО — 

Делчево на име Денис Прударски, е. Тработивиште, 
Делчево. (1220) 

Тековна сметка бр. 15-50-04304-3 и загубените че-
кови од бр. 1367/41 до 1367760, издадени од Јуш-
банка — Скопје на име Роса Димитриоска, Скопје. 

Работна книшка на име Камбер Абазовски, 
Крива Паланка. (1234) 

Работна книшка на име Лилјана Каранфилоска, 
Тетово. (1243) 

Тековна картица бр. 8071-84018961 и загубените 
чекови од бр. 7008101 до 7008110, издадени од ЈИК 
БАНКА — ОСНОВНА БАНКА — Скопје на име Ти-
хомир Дуковски, Скопје. (1259) 

Воена книшка на име Џемил Хајрулаи, е. Ра 
долниште, Струга. (1271) 

Работна книшка на име Милица Маткова, Него-
тино. х (1274) 

Работна книшка на име Шеип Ибиши, Тетово. 
Работна книшка на име Чедомир Велков, Ко-

чани. (1292) 
Решение УП. бр. 14-2577 од 30. VIII. 1978 годи-

на за вршење превозничка дејност, издадено од Соб-
рание на општина Карпош — Скопје на име Доган 
Таировски. Скопје. (1299) 

Воена книшка на име Љубе Ангеловски, Кума-
ново. (1305) 

Работна книшка на име Ласте Тасевски, Кума-
ново. (1307) 

Работна книшка на име Сојка Божановска, М^ 
ќе до неки Брод. (1309) 

Работна книшка на име Фародин Саљии, Тетово. 
Возачка дозвола, издадена од СВР — Гостивар 

на име Абдулбари Беледи, ул. „Т. Бобаноски" бр. 
28, Гостивар. (1323) 

Воена книшка на име Кирил Илиев, Кавадарци. 
Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на 

име Абдулбари Беледи, ул. .,Т. Богдановски" бр. 28, 
Гостивар. (1324) 

Пасош МБ 166980, издаден од ОВР Валандово на 
име Василев Костадин, е. Јосифово, ул. „ Страшо 
Пшцгур" бр. 27, Валандово. (1355) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Црквеница 
на име Идриз Идризи, е. Жеровјане, Тетово. (1362) 

Воена книшка на име Стојан Телевски, е. Кар-
ловце, Куманово. (1380) 

Работна книшка на име Цветко Бучкоски, Охрид. 
Работна книшка на име Горица Димова, Не-

готино. (1392) 
Работна книшка на име Јован Петрески, Гос-

тивар. (1400) 
Работна книшка на име Раиме Садилова, Ра-

довиш. (1418) 
Работна книшка на име Демишо Ислами, Струга. 
Работна книшка, на име Јаќимоски Драган, Ма-

кедонски Брод. (1433) 
Работна книшка на име Иванка Станисављевиќ:, 

Гостивар. (1442) 
Уверение за надзор и проектирање, издадено 

од Републички секретаријат за .индустрија и рудар-
ство — Скопје на име Деловски Ицко, ул. „Свети 
Наум" бр. 28, Битола. (1454) 

Тековна сметка бр. 40100-620-21-840-80176050/69, 
чек бр. 2010850 И чекови ОД бр. 2102861 ДО 210287, 
издадени од Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје на име Шежовска Миланка, бул. АСНОМ бр. 
40/8-1, нас. Ново Лисиче, Скопје. (1459) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17^79 и 46/82), 
собранијата на општините Карпош и Центар — Скоп-
је објавуваат дека ќе извршат избор на еден судија 
на ОПШТИНСКИОТ суд Скопје Г — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи да ги доставуваат до Комиси-
јата за прашањата на изборите и именувањата на 
Собранието на општината Карпош во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето на ова соопште-
ние. 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 

ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 

— Второ издание — 

Ова ново издание на збирката го содржи пре-
чистениот текст на Законот за здружениот труд, 
предговор, предметен регистар и преглед на укинати 
и заменети членови т. е. ставови од Законот за до-
полнение на Законот за здружениот труд, а посебно 
се назначени со црни букви новите изменувања и 
дополнувања на Законот за здружениот труд, со што 
ќе се олесни користењето на истата. 

Цена на збирката е 6.500 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на „Служ-

бен весник на СРМ" — 91000 Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 
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